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RESUMO 
 

LIMA, Catarina Vila-Nova Alves de. RELATIVIZAÇÃO DA COISA 
JULGADA: Considerações sobre a efetivação da proposta mediante a 
preservação de (uma mínima) harmonia com o modelo processual civil 
brasileiro 2005. F.187. Dissertação de mestrado - Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 

 
O presente trabalho tem por objetivo uma análise das teorias sobre a 

“relativização” da coisa julgada, procurando estabelecer os pontos em comum das 

diversas propostas e definir os limites para a sua implantação no ordenamento 

jurídico brasileiro sem que ocorra a destruição dos alicerces sobre os quais se 

encontram construídos o Estado Democrático de Direito. Outrossim, aborda-se a 

“coisa julgada inconstitucional” estabelecendo-se o alcance da expressão e, 

particularmente, aprecia-se a manifestação deste fenômeno por superveniente 

decisão do Supremo Tribunal Federal, serão apreciados os diversos aspectos que 

concorrem para o advento de tal problema.  São analisados os instrumentos 

processuais apontados pela doutrina como adequados para levar a efeito a 

"relativização" da coisa julgada, destacando-se a TXHUHOD� QXOOLWDWLV, embargos à 

execução e ação rescisória. O tema "relativização" da coisa julgada encontra-se 

envolvido num contexto de mudança de paradigmas: a tradicional indiferença e 

neutralidade do direito já não satisfazem, diante dos problemas sem soluções ou 

com soluções iníquas observados na realidade social. A grande questão reside em 

encontrar a harmonia entre a pacificação dos conflitos sociais, mediante o 

oferecimento de soluções justas, e, a estabilidade e previsibilidade dos mecanismos 

de solução de tais conflitos pelo sistema. 

3$/$95$6�&+$9(: Mudança de paradigmas; Relativização da Coisa 

Julgada; Coisa Julgada Inconstitucional; Instrumentos processuais hábeis. 



 

 

7 

ABSTRACT 
 
LIMA, Catarina Vila-Nova Alves de. RELATIVISATION OF THE 
JUDGED ISSUE (“RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA”): 
Considerations on the effectuation of the proposition by means of the 
preservation of a (minimum) harmony with 2005 Brazilian civil procedural 
model. F. 187. Master dissertation – Forensic Science Center / Law 
College of Recife, Federal University of Pernambuco, Recife (Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife). 
 
 

This present project aims at analyzing theories about the relativization of the 

judged issue, trying to establish the points in common of the several proposals and 

define the boundaries for its implantation within the Brazilian juridical ordering without 

allowing the destruction of the foundations in which the Law Democratic Estate is 

built. Likewise, the “unconstitutional judged issue” is approached by establishing the 

range of expression, and particularly, an appreciation of the manifestation of this 

phenomenon through a supervening decision of the Federal Supreme Court, the 

several aspects that contribute to the arrival of such problem will be estimated.  

Procedural instruments pointed by the doctrine as adequate to carry out the 

“relativization” of the judged issue, are analyzed, highlighting querela nullitatis, 

embargo to the execution and rescissory lawsuit. The theme “relativization” of the 

judged issue is involved in a context of changes of paradigms: the traditional 

indifference and neutrality of law do not comply with any longer, before the unsolved 

problem or even unrighteous solutions observed in social reality. The great question 

lies in finding the harmony between the pacification of social conflicts by means of 

offering fair solutions, and the stability and foreseeability of solution motions of such 

conflicts by the system. 

680È5,2�
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INTRODUÇÃO 

O instituto da coisa julgada é uma das pilastras sobre a qual se assentam as 

atividades do Poder Judiciário, sendo considerado subprincípio do Estado 

Democrático de Direito. Com efeito, o instituto vem sendo debatido de maneira 

intensa, por se entender necessária a desconsideração ou, como se tornou mais 

corriqueiro, a “relativização” da coisa julgada, independentemente, do uso da ação 

rescisória.  

As construções teóricas sobre a “relativização” da coisa julgada, nos moldes 

expostos na presente dissertação, remontam ao final da última década do século 

XX. Portanto, encontram-se em estágio embrionário, se comparadas com a história 

do Direito. O advento da expressão e das propostas sobre o tema tem suas origens 

em casos concretos nos quais se verificaram agressões aos princípios da 

moralidade e legalidade, destacando-se os casos em matéria de desapropriação.1 2 

                                                
1 Humberto Theodoro Junior e Juliana Cordeiro fazem referência à situação de “multiplicidade e 
superposição de sentenças transitadas em julgado condenando o poder público a indenizar a mesma 
área expropriada, mais de uma vez, ao mesmo proprietário” (THEODORO JUNIOR, Humberto e 
FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu 
controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: 
América jurídica, 2002, p.123). Cândido Rangel Dinamarco, ao tecer suas considerações sobre o 
conceito de justa indenização em ações de desapropriação, pondera que “exigir pagamento além do 
valor real implica dano ao Estado e ultraje à moralidade administrativa, constitucionalmente exigida” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.66). 
2 Destacam-se os seguintes precedentes sobre o tema: BRASIL. Supremo Tribunal Federal , Recurso 
Extraordinário n.93.412-SC. Primeira Turma. Brasília, 04 de maio de 1982. Relator: Min. Clovis 
Ramalhete, publicado no Diário da Justiça de 04 de junho de 1982, p.5461. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal , Recurso Extraordinário n. 105.012-RN. Primeira Turma. Brasília, 09 de fevereiro de 
1988. Relator: Min. Néri da Silveira, publicado no Diário da Justiça de 01 de julho de 1988, p.16904. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.240.712-SP. Primeira Turma. Brasília, 15 
de maio de 2000. Relator: Min. José Delgado, publicado no Diário da Justiça de 24 de abril de 2000, 
p.39. 
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Apontam-se, igualmente, notórios casos nos quais se verificaram o surgimento 

de prova técnica – DNA – inexistente ao tempo do julgamento acobertado pelo 

manto da coisa julgada e a desconformidade da sentença prolatada com a verdade 

biológica – por consagrar paternidade inexistente, ou o inverso.3 

Outro suporte fático, ordinariamente, referido nos trabalhos sobre o tema, 

remetem a situações com repercussão coletiva as quais consubstanciam afrontas ao 

princípio da isonomia. É o que se dá, Y�J., na seara do direito administrativo, quanto 

às ações que versaram sobre reajustes pleiteados por servidores públicos, nas quais 

pessoas em mesma situação foram beneficiadas e outras não, por decisões 

concessivas dos referidos reajustes.4 Em matéria tributária, aludem-se às situações 

apreciadas por sentenças trânsitas em julgado que reconhecem a 

inconstitucionalidade de norma tributária – p.ex., instituidora de tributo –, 

beneficiando, assim, determinados contribuintes em detrimento de outros, que não 

tiveram seu pleito deferido.5 Nesta hipótese, a violação ao princípio da isonomia 

apresenta desdobramentos atinentes aos princípios que informam a Ordem 

econômica, na medida em que a circunstância de um contribuinte, por força de 

sentença judicial, encontrar-se dispensado de recolher determinado tributo, promove 

o desequilíbrio da concorrência, visto que ficará exonerado do custo econômico – 

                                                
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.189.306-MG. Quarta Turma. Brasília, 25 
de junho de 2002. Relator: Min. César Asfor Rocha, publicado no Diário da Justiça de 14 de outubro 
de 2002, p.231. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.300.084-GO. Segunda 
Secção. Brasília, 28 de abril de 2004. Relator: Min. Humberto Gomes de Barros. Publicação no Diário 
da Justiça de 06 de setembro de 2004, p.161. 
4 Paulo Roberto de Oliveira menciona os seguintes exemplos: o reajuste de 147,07% concedido aos 
aposentados em setembro de 1991; o saque do FGTS decorrente da alteração do regime de 
emprego celetista para estatutário; reajuste de 84,32% perseguido pelos empregados particulares e 
servidores públicos em março de 1990 (LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p.10). 
5 Ao fazer menção aos inúmeros casos decididos de maneira diversa pelos diferentes órgãos 
judiciários, Paulo Roberto de Oliveira ressalta os seguintes exemplos: contribuição social sobre o 
lucro, adicional do frete para renovação da marinha mercante, contribuição social sobre a 
remuneração de autônomos e administradores. (LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR� j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p.160). 
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relativo ao tributo – na exploração de sua atividade, colocando-o, em tese, em 

situação privilegiada em relação aos demais contribuintes que explorem a mesma 

atividade.6 Desses casos de afronta ao princípio da isonomia, advém o problema das 

decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada – proferidas em caráter individual 

– que se mostram incompatíveis com supervenientes decisões definitivas emanadas 

do Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle de constitucionalidade das 

normas.7 

A diferença de hipóteses representa apenas uma das inúmeras dificuldades 

encontradas na abordagem do tema. A começar pela própria novidade da palavra 

“relativização”, que embora empregada de forma constante, ora designa a quebra da 

coisa julgada fora das hipóteses do art.485 do Código de Processo Civil – que trata 

das situações de cabimento da ação rescisória –, ora indica a incompatibilidade 

existente entre a sentença judicial com decisão do Supremo Tribunal Federal.  

O verbo “relativizar” encontra-se omisso na maior parte dos léxicos brasileiros, 

porquanto constitui neologismo.8 Observa-se o emprego do vocábulo com referência 

a premissas distintas, o que implica a concessão de sentidos, igualmente, diferentes.  

 Com efeito, “relativização” da coisa julgada pode significar a modificação, por 

via legislativa, dos contornos da coisa julgada, bem como das situações 

autorizadoras da rescisão e dos meios de revisão do instituto. De outro turno, a 

expressão pode assumir a acepção de ampliação, independentemente de previsão 

                                                
6 PONTES, Helenilson Cunha Pontes. &RLVD�MXOJDGD�WULEXWiULD�H�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. São Paulo: 
Dialética, 2005, pp.159-160. 
7 Sobre essa perspectiva, destacam-se os trabalhos dos juristas portugueses Paulo Otero (Ensaio 
sobre o caso julgado inconstitucional) e, no Brasil, o elaborado por Humberto Theodoro Junior e 
Juliana Cordeiro de Faria (A coisa Julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu 
controle) e a dissertação de mestrado do juiz federal Francisco de Barros Dias (A coisa julgada 
inconstitucional). 
8 “Relativizar” é verbo transitivo direto e pronominal que significa “tratar ou descrever uma coisa 
negando-lhe caráter absoluto ou independente, considerando-a, portanto, como de importância ou 
valor relativo” (Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0. 5a). 
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legal, das hipóteses de cabimento de rescisão dos julgados, ora concedendo maior 

extensão ao alcance das normas postas referentes à ação rescisória, ora mediante a 

desconstituição da coisa julgada fora dos limites temporais e situações 

taxativamente previstas pelo sistema processual pátrio. 

Censura-se a expressão sob o argumento de que constituiria um eufemismo, 

ou seja, figura lingüística representada pelo emprego de palavra mais agradável com 

o intuito de suavizar ou minimizar a conotação conferida por outra locução menos 

agradável.9 Aduz-se que os defensores da tese da relativização, na verdade, 

pretenderiam a desconsideração da coisa julgada “como se ela não tivesse 

existido”.10 

Ainda nesse conjunto, critica-se o uso da referida terminologia, porquanto não 

haveria fundamento lógico a ampará-la diante do modelo adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, visto que a coisa julgada há muito não é vista como absoluta, de 

forma a exigir que, de algum modo, torne-se relativa. Na verdade, como bem 

salienta o processualista Barbosa Moreira, no âmbito do sistema processual civil 

pátrio, existe a ação rescisória o que denota a relatividade do instituto.11 “Não faz 

sentido que se pretenda ´relativizar` o que já é relativo”, diz o respeitado 

processualista.12 

Encontra-se, outrossim, a utilização de uma gama de expressões para designar 

o fenômeno da relativização. Na doutrina, apresenta-se o emprego dos vocábulos: 

                                                
9 NERY JUNIOR, Nelson. 7HRULD�JHUDO�GRV�UHFXUVRV. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, 
pp.505-506. 
10 NERY JUNIOR, Nelson. 7HRULD� JHUDO� GRV� UHFXUVRV. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 
2004, p.505. 
11 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada 
material” LQ�5HYLVWD� 6tQWHVH�GH�'LUHLWR�&LYLO� H� 3URFHVVXDO�&LYLO, a.VI, n.33, jan./fev.2005. Rio de 
Janeiro: Síntese, 2005, pp.5-28. 
12 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada 
material” LQ�5HYLVWD� 6tQWHVH�GH�'LUHLWR�&LYLO� H� 3URFHVVXDO�&LYLO, a.VI, n.33, jan./fev.2005. Rio de 
Janeiro: Síntese, 2005, p.5. 
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GHVFRQVWLWXLomR�� GHVFRQVLGHUDomR�� UHYLVmR, IOH[LELOL]DomR�� UHDYDOLDomR��
GHVPLVWLILFDomR, dentre outros, como sinônimos ou, pelo menos, acepções 

possíveis para a palavra “relativização”.13 

Em que pese o termo “relativização” mostrar-se, consideravelmente, amplo e 

abrangente, será ele, preferencialmente, empregado no trabalho, por ter sido o seu 

uso consagrado pela doutrina, para designar a quebra da chamada coisa 

soberanamente julgada, ou seja, decisão ungida pela imutabilidade e 

indiscutibilidade e contra a qual não cabe mais sequer ação rescisória. 

Ao lado da expressão "relativização", apresenta-se a locução “coisa julgada 

inconstitucional”. Ao leigo, podem parecer sinônimas e, embora, estejam 

relacionadas ao mesmo fenômeno, na verdade, esta expressão designa a hipótese 

de cabimento daquela. 

A variedade de tratamento não reside apenas na terminologia, as propostas 

sobre “relativização”, ora indicam a necessidade de reforma legislativa para dar 

harmonia ao sistema jurídico positivo, com a criação de instrumentos processuais 

hábeis a desconstituição da coisa julgada, ora encontram fundamento nas normas 

hoje postas – hipótese esta que, no mínimo, soa incongruente, vez que essas 

normas consideram indiscutíveis, após o período de dois anos, dentro do qual cabe 

a ação rescisória, as sentenças trânsitas em julgado. 

O objetivo deste trabalho é estudar as propostas de “relativização” da coisa 

julgada e os diferentes fundamentos apontados para justificar sua inserção no 

ordenamento jurídico brasileiro, apresentando-se algumas incongruências existentes 
                                                
13 CÂMARA, Alexandre Freitas. “Relativização da coisa Julgada material”, LQ: NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.184. 
MEDINA, José Miguel Garcia. 2�GRJPD�GD�FRLVD�MXOJDGD: hipóteses de relativização. Coop.: Teresa 
Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.13. BERALDO, Leonardo de Faria. 
“A relativização da coisa julgada que viola a Constituição” LQ: NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.137. 
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nos modelos propostos e ressaltando-se, sobretudo, que parte dos problemas para 

os quais se busca solução com a pós-moderna "relativização" da coisa julgada não 

são gerados por este instituto. 

O trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos. No primeiro deles, 

propõe-se a configuração do instituto da coisa julgada no ordenamento jurídico 

pátrio. Para tanto, serão apresentados os conceitos, elementos, efeitos, funções e 

limites da coisa julgada, no âmbito constitucional e da legislação infraconstitucional 

nacional. Ainda nesse capítulo, encontra-se a evolução histórica da coisa julgada, de 

modo a revelar as principais características que, ao longo do tempo, levaram à 

configuração do instituto até culminar como atual disciplina do ordenamento jurídico 

brasileiro, destacando-se o aspecto atinente à nulidade dos julgados e sua 

rescindibilidade. 

 No segundo capítulo, será analisada a “relativização” da coisa julgada e seu 

lugar frente à crise dos paradigmas tradicionais de compreensão do fenômeno 

jurídico e o fortalecimento de discussões voltadas para fundamentação do próprio 

Direito e da legitimidade de suas decisões. Ainda nesse contexto, serão abordadas 

as principais propostas doutrinárias sobre o tema, como forma de estabelecer os 

pontos de aproximação entre elas e as incongruências observadas, o que será 

objeto de tratamento específico. Neste particular, inserem-se as discussões sobre: a 

natureza constitucional, ou não, do princípio da intangibilidade da coisa julgada; o 

conflito entre segurança e justiça; a possibilidade de alcançar certeza, verdade e 

correção quanto às decisões judiciais; a suscitada hipertrofia do judiciário em 

contraposição à aplicabilidade do mesmo mecanismo de controle dos atos da 

Administração e legislativos. 
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No terceiro capítulo, chega-se à coisa julgada inconstitucional e, após definir-se 

o alcance da expressão, será tratado, especificamente, da coisa julgada 

inconstitucional configurada a partir de posterior pronunciamento do Supremo 

Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma, 

aplicada pelo juiz na sentença trânsita em julgado.  

No quarto capítulo, esboçam-se algumas conclusões e demonstra-se a 

necessidade de modificações legislativas de forma a promover maior efetividade aos 

direitos constitucionalmente consagrados e assegurar uma maior harmonia ao 

sistema. Outrossim, apresentam-se algumas repercussões para o ordenamento da 

incorporação da teoria nos moldes em que está sendo apregoada, sem critério 

uniforme e pela mais variada gama de instrumentos processuais. 

Mediante o emprego do método crítico, analisaremos a diversidade de critérios 

e parâmetros empregados para constatar em que medida a “relativização” da coisa 

julgada se faz necessária. 

A abordagem do assunto deve ser feita com todo cuidado de forma que a 

mudança de concepção doutrinária e jurisprudencial sobre a intangibilidade da coisa 

julgada não seja realizada de maneira abrupta, mediante o desprezo de todos os 

limites, hoje, consagrados pelo ordenamento. 

Enfim, a "relativização" da coisa julgada é daqueles temas que provoca uma 

tomada de decisão logo nos primeiros momentos, porquanto se insere no âmbito da 

controvérsia jurídico-filosófica, residente na dicotomia entre segurança e justiça. O 

caminho a ser trilhado depende da opção: de um lado, a “pacificação dos conflitos 

sociais, mediante o oferecimento de soluções justas” e, do outro, a “estabilidade e 

previsibilidade dos mecanismos de solução de tais conflitos pelos indivíduos”. 
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1. O instituto da coisa julgada  

�����$�GLVFLSOLQD�GD�FRLVD�MXOJDGD�QR�RUGHQDPHQWR�MXUtGLFR�EUDVLOHLUR�

A coisa julgada sempre mereceu atenção dos textos constitucionais pátrios. O 

dispositivo, inserido no corpo das Constituições pretéritas, colocou a salvo as 

decisões judiciais trânsitas em julgado de eventuais ameaças ou lesões por lei. Não 

se afastou desta tradição a Constituição Federal de 1988 que, em seu art.5º, XXXVI, 

consagrou a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.14 

Convém delinear o conceito de coisa julgada, de forma a evitar que situações 

sejam consideradas, equivocadamente, reveladoras desse instituto, quando não 

são, como também, prevenir a sua recusa, nas hipóteses em que a coisa julgada, 

efetivamente, restar configurada. Com vistas a uma correta definição de que 

matérias poderiam ser objeto da proposta “relativização” da coisa julgada, impõe-se 

a análise do instituto no sistema processual brasileiro, de forma a estabelecer os 

seus contornos e assentar a necessidade, ou não, da multicitada desconsideração 

da coisa julgada nas hipóteses suscitadas pela doutrina e jurisprudência. 

A expressão coisa julgada apresenta-se como termo plurívoco, ora sendo 

empregado para designar o próprio litígio julgado, ora o efeito do ato que pôs fim a 

uma demanda e ora para referir-se a uma especial qualidade do comando 

emergente da sentença. 

                                                
14 Estabelece o art.5º, inciso XXXVI, da CF: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada” (%5$6,/�� &RQVWLWXLomR� )HGHUDO�� &yGLJR� &LYLO�� &yGLJR� GH� 3URFHVVR�&LYLO��Yussef Said Cahali (org.). 6 ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p.25). 
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O conceito legal de coisa julgada pode ser colhido a partir da apreciação 

conjunta de dois dispositivos constantes do Código de Processo Civil, a saber: o 

art.467, o qual estabelece a definição de coisa julgada material, e o art.485, que 

encerra as hipóteses de rescisão da coisa julgada. 15  

Com efeito, a simples referência ao artigo 467, não basta para que seja 

definida coisa julgada.  

Primeiramente, porque – independentemente da posição teórica que se 

assuma – a coisa julgada QmR� p� HIHLWR� GD� VHQWHQoD, mas especial qualidade 

(imutabilidade e indiscutibilidade) do conteúdo da sentença ou, para outros, uma 

qualidade que incide sobre os efeitos da sentença. 16 Como destaca Liebman, os 

efeitos da sentença podem ser mudados, v.g., se o condenado pagar o valor da 

condenação, neste caso, a sentença perde todo o seu valor.17 Se manterá 

permanente o comando contido na sentença, a depender da natureza da ação, 

declaratória, condenatória, constitutiva ou mandamental.  

Ademais, a coisa julgada material tem lugar apenas nas hipóteses em que não 

caiba mais recurso da VHQWHQoD�GH�PpULWR transitada em julgado. Por conseguinte, 

                                                
15 O artigo 467 do CPC determina: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável 
e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Por seu turno, 
estabelece o art.485 do mesmo texto: “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”. 
16. Explica Barbosa Moreira que o conceito de Liebman não foi recepcionado de forma integral por 
nosso ordenamento jurídico, na medida em que, para Liebman, a autoridade da coisa julgada não é 
efeito da sentença, mas sim, um modo de manifestar-se e produzir HIHLWRV�GD�VHQWHQoD, algo que a 
esses efeitos se ajunta para qualificá-los e reforçá-los.  
17 LIEBMAN, Enrico Tullio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD� H� RXWUR� HVFULWRV� VREUH� D� FRLVD�MXOJDGD� Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Notas Ada Pellegrini Grinover. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1984, p. 25.  



 

 

19 

não é qualquer sentença que faz coisa julgada material, mas, tão-somente, aquelas 

em que a lide – a qual constitui o mérito - haja sido apreciada e decidida. Por 

exclusão, conclui-se que os atos não-decisórios, a decisões interlocutórias, as 

sentenças emitidas em processos de jurisdição voluntária e processos cautelares e 

as sentenças terminativas não dão ensejo à formação de coisa julgada material. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que coisa julgada material é a qualidade 

materializada na imutabilidade do conteúdo do comando da sentença de mérito 

transitada em julgado. 

Convém registrar que o art.6º, §3º, da Lei de Introdução ao Código Civil18 não 

encerra verdadeira definição do instituto, confundindo-o com o ato decisório. Merece 

destaque o dispositivo por fixar o momento em que ocorre a preclusão temporal para 

a interposição de recursos. 19 

Coisa julgada, trânsito em julgado e preclusão são institutos relacionados, mas 

inconfundíveis. A preclusão, em regra, dirige-se às partes e consiste na perda de 

uma faculdade processual, quer por não ter sido realizada no momento adequado 

(temporal), quer por já haver sido praticada (consumativa), quer por ser incompatível 

com outra faculdade ou poder (lógica). Ademais, fala-se em preclusão SUR� MXGLFDWR 

ou preclusão judicial quanto à vedação dirigida ao juiz de não voltar a apreciar as 

                                                
18 Segundo o art.6º, §3º, da Lei de Introdução ao Código Civil: “chama-se coisa julgada ou caso 
julgado a decisão judicial de que já não cabe recurso” (%5$6,/��&RQVWLWXLomR�)HGHUDO��&yGLJR�&LYLO��&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO��Yussef Said Cahali (org.). 6 ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p.256). 
19 Nesse sentido veja-se: MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Ainda e sempre a coisa julgada”, LQ��5HYLVWD� GH� 'LUHLWR� 3URFHVVXDO: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.134 e 
MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ´relativização` da coisa julgada 
material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, pp.6-7, jan./fev.2005. 
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matérias decididas, as quais deverão ser reapreciadas pelo tribunal em grau de 

recurso eventualmente interposto. 20 

A preclusão visa à celeridade do processo, na medida em que impõe ao 

procedimento uma rígida ordem entre os atos que o compõem. Tal instituto é 

totalmente descomprometido com a justiça ou injustiça da decisão, pois seu objetivo 

consiste em abreviar ao máximo possível a duração do processo.21 

Esgotados todos os recursos cabíveis ou, mesmo sem esgotá-los, inexistindo a 

possibilidade de reforma da sentença, resta caracterizada a preclusão da faculdade 

recursal. Portanto, o trânsito em julgado configura-se como o fato que “marca a 

existência de uma situação jurídica nova, caracterizada pela existência da coisa 

julgada – formal ou material, conforme o caso”.22 

A expressão preclusão diz respeito às decisões interlocutórias, já que o termo 

coisa julgada deve ser aplicado apenas em relação às sentenças. Nessa ordem de 

raciocínio, a sentença faz coisa julgada formal e, em algumas, situações, coisa 

julgada material, “(...) sendo, pois errôneo falar-se de preclusão em relação a elas”.23 

A título de ilustração, trago à colação lição de Manoel Caetano Ferreira Filho:  

“As decisões proferidas no curso do processo (interlocutórias), quer 
atinentes ao mérito, quer atinentes às questões processuais, não fazem 
coisa julgada, nem mesmo no sentido formal. Em relação às decisões 

                                                
20 O Prof. Leonardo Cunha esclarece que a nomenclatura preclusão SUR� MXGLFDWR foi concebida por 
Enrico Redenti e destinada ao procedimento monitório e de execução fundada em título extrajudicial, 
para os demais tipos de processo e procedimento o mais adequado seria o emprego da nomenclatura 
preclusão judicial (CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “Os elementos da demanda e a configuração 
da coisa julgada” LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.22, pp.116-117, jan./2005). 
21 FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. “Preclusão”, LQ: Oliveira HW�DOLL, 6DQHDPHQWR�GR�SURFHVVR, 
Estudos em Homenagem ao Prof. Galeno Lacerda, Porto Alegre, Fabris, 1989, p. 141-183 DSXG 
TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD� GD� VHQWHQoD� H� FRLVD� MXOJDGD� QR� SURFHVVR� FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.66.�
22 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Ainda e sempre a coisa julgada”, LQ�� 5HYLVWD� GH� 'LUHLWR�3URFHVVXDO: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, p.145. 
23 FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. “Preclusão”, LQ: Oliveira HW�DOLL, 6DQHDPHQWR�GR�SURFHVVR, 
Estudos em Homenagem ao Prof. Galeno Lacerda, Porto Alegre, Fabris, 1989, p. 65-66 DSXG 
TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD� GD� VHQWHQoD� H� FRLVD� MXOJDGD� QR� SURFHVVR� FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.68. 
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interlocutórias o que se produz é a preclusão, que as torna imutáveis no 
mesmo processo em que foram proferidas.”24 
 

O fenômeno denominado de coisa julgada formal caracteriza-se pelo 

esgotamento da função jurisdicional e pela imutabilidade da sentença dentro do 

mesmo processo – são os chamados efeitos endoprocessuais da coisa julgada –, 

decorrência do exaurimento dos recursos cabíveis ou esgotamento do prazo para 

recorrer. Por seu turno, a coisa julgada material refere-se à imutabilidade e 

indiscutibilidade do conteúdo de uma sentença, a qual se impõe dentro do mesmo 

processo, como também, em relação a outros processos – chamados efeitos 

panprocessuais. Conforme o escólio de Pontes de Miranda: 

“A coisa julgada é formal quando não mais se pode discutir no processo o 
que se decidiu. A coisa julgada material é a que impede discutir-se, noutro 
processo, o que se decidiu. A alusão do art. 467 tinha de ser também à 
coisa julgada formal, e não só à coisa julgada material. O legislador só se 
referindo à coisa julgada material, entendeu que a adjetivação bastaria, uma 
vez que a coisa julgada material, contém aquela, ao passo que nem toda a 
decisão dotada de eficácia de coisa julgada formal produz coisa julgada 
material”.25 
 

Considera-se que a coisa julgada formal representa, na verdade, uma forma de 

preclusão – a chamada preclusão máxima –, visto que impede o reexame da 

sentença como ato do processo como decorrência de sua inimpugnabilidade. 26 

Todas as sentenças são idôneas a operar a coisa julgada formal, uma vez que 

extinguem o processo. Entretanto, apenas as sentenças de mérito que julguem 

procedente ou improcedente o pedido é que dão ensejo à coisa julgada material. 

Sobre o tema destaco o seguinte ensinamento de E.T. Liebman: 

“não há, pode-se dizer, discordância entre os escritores sobre o ponto da 
distinção entre coisa julgada em sentido formal e em sentido substancial (ou 

                                                
24 FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. “Preclusão”, LQ: Oliveira HW�DOLL, 6DQHDPHQWR�GR�SURFHVVR, 
Estudos em Homenagem ao Prof. Galeno Lacerda, Porto Alegre, Fabris, 1989, p. 65-66 DSXG 
TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD� GD� VHQWHQoD� H� FRLVD� MXOJDGD� QR� SURFHVVR� FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.68. 
25 MIRANDA, Pontes. &RPHQWiULRV�DR�&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO. Tomo V. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 111. 
26 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v. 3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, pp.43-44. 
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material). É a primeira uma qualidade da sentença, quando já não é 
recorrível por força da preclusão dos recursos; seria, por sua vez, a 
segunda a sua eficácia específica, e, propriamente, a autoridade da coisa 
julgada, e estaria condicionada à formação da primeira. Dessa distinção, 
derivam, aliás, importantes conseqüências, especialmente porque, 
enquanto todas as sentenças são, sem dúvida, suscetíveis da primeira, 
conseguiriam, pelo contrário, a segunda somente as sentenças que 
acolhem ou rejeitam a demanda no mérito”.27 

 
Com referência aos limites objetivos da coisa julgada – esta apenas se forma 

em relação ao dispositivo da sentença (a condenação, a declaração) e nos lindes do 

mesmo pedido e mesma causa de pedir da ação julgada pela sentença. Não fazem 

coisa julgada: a)�os motivos; b)�verdade dos fatos estabelecidos na sentença; c) a 

questão prejudicial decidida incidentemente no processo, exceto no caso de ação 

declaratória incidental (arts. 301, §2º e §3º c/c 469, do Código de Processo Civil). 

Quanto aos limites subjetivos, este conceito refere-se ao sujeito, isto é, aquele 

que é atingido pela imutabilidade da coisa julgada, quer dizer, quem poderá 

rediscutir as questões decididas. A principal característica da coisa julgada no 

sistema do Código de Processo Civil é a de que, apenas as partes entre as quais é 

proferida a sentença, são atingidas. No entanto, outros diplomas legais posteriores 

criaram a possibilidade de extensão da coisa julgada HUJD�RPQHV ou XOWUD�SDUWHV.28 

                                                
27 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD e outros escritos sobre a coisa 
julgada. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.60. 
28 Estabelece o DUW����GD�/HL�Q���������� – Lei da Ação Popular: “a sentença terá eficácia de coisa 
julgada oponível HUJD� RPQHV, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por 
deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova”. Por seu turno, o art����GD�/HL�Q���������� prevê: “a sentença 
civil fará coisa julgada HUJD�RPQHV, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se 
o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. Existe, ainda a /HL�Q�� �������� – Código de Defesa do Consumidor – dedica capítulo especifico à disciplina da coisa 
julgada e, em seu DUW����, determina que: “Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 
fará coisa julgada: I - HUJD�RPQHV, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento 
valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - XOWUD�SDUWHV, mas 
limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos 
termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 
81; III - HUJD�RPQHV, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e 
seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81(%5$6,/�� &RQVWLWXLomR�)HGHUDO��&yGLJR�&LYLO��&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO��Yussef Said Cahali (org.). 6 ed.rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004). 
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Destaque-se que se entende como partes para fins de determinação dos 

limites subjetivos da coisa julgada, não apenas o autor e réu. São atingidos, 

igualmente, pelos efeitos daquele instituto: os sucessores das partes, a título 

universal; o substituído, no caso de substituição processual; bem como, em certos 

casos, o sucessor a título singular, como o adquirente da coisa litigiosa. 

No Código de Defesa do Consumidor, a coisa julgada é VHFXQGXP� HYHQWXP�
OLWLV, ou seja, opera efeitos conforme os julgados sejam neste ou naquele sentido. Em 

ações versando sobre interesses difusos, a coisa julgada opera HUJD� RPQHV 

(atingindo a coletividade), enquanto nas ações versando sobre interesses coletivos 

opera XOWUD�SDUWHV (limitando-se ao grupo, categoria ou classe envolvido). Em ambos 

os casos, não poderá ser novamente proposta a ação por outros legitimados 

extraordinários concorrentemente - salvo improcedência por insuficiência de provas - 

mas não serão prejudicados direitos individuais.  

Durante longo período, preponderou o entendimento de que a coisa julgada 

seria um efeito da sentença. Liebman, contrapondo-se a essa concepção, afirmou 

que a coisa julgada “é uma qualidade, um modo de ser e de manifestar-se” dos 

efeitos da sentença” 29, teoria esta que encontrou ampla adesão no direito 

brasileiro.30  

Como corolário da autoridade da coisa julgada, não podem as partes 

“pretender um novo juízo sobre o que foi validamente decidido por intermédio de 
                                                
29 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD e outros escritos sobre a coisa 
julgada. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.6. 
30 O Prof.Barbosa Moreira, sem negar o cerne da teoria liebmaniana, mas aprimorando-a, defende 
que a coisa julgada não consiste na imutabilidade dos efeitos da sentença, mas na imutabilidade do 
conteúdo do comando da sentença. A importância da distinção residiria no fato de que os efeitos da 
sentença poderiam eventualmente se modificar ou extinguir, entretanto, o conteúdo do comando não 
poderá ser obtido junto a outro juiz para aquele mesmo objeto (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
“Ainda e sempre a coisa julgada”, LQ��5HYLVWD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO: ensaios e pareceres. Rio de 
Janeiro: Borsói, 1971, p.134 e MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Eficácia da Sentença e Autoridade 
da coisa julgada” LQ: 7HPDV�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO� terceira série. São Paulo: Saraiva, pp.99-113, 
1984). 
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uma sentença que representa a disciplina concreta da relação jurídica 

controvertida”.31 

A coisa julgada abrange o “deduzido e o dedutível” (art. 474 do Código de 

Processo Civil), ou seja, as alegações que constituam ou integrem a causa de pedir 

e o pedido não poderão ser formuladas em outro processo. É a chamada eficácia 

preclusiva da coisa julgada. Portanto, se modificada a causa de pedir – próxima ou 

remota – ou o pedido, não incide a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, 

porquanto afastada a tríplice identidade da demanda, poderão elas ser debatidas em 

outro feito ou ser argüidas, posteriormente, para invalidar a própria decisão que 

gerou a coisa julgada material.32  

Diante da função negativa da coisa julgada, veda-se que qualquer órgão 

jurisdicional volte a realizar um novo julgamento sobre o que foi decidido e coberto 

pela coisa julgada. É a função impeditiva de outro julgamento sobre o mérito do 

objeto processual. Constitui matéria de defesa que deve ser deduzida como 

preliminar à contestação, daí chamar-se de pressuposto processual negativo.33 

Por seu turno, a denominada função positiva da coisa julgada traduz-se na 

vinculação de qualquer outro juízo, obrigatoriamente, observar em causas 

subseqüentes, o comando emergente da sentença acobertada pela coisa julgada. O 

Prof. Nelson Nery Junior concede uma amplitude diferente à função positiva da coisa 

julgada, aduzindo que seria tarefa do juiz: 

 “fazer valer a obrigatoriedade da sentença (princípio da inevitabilidade da 
jurisdição), ou seja, fazer com que as partes e eventuais terceiros atingidos 

                                                
31 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD e outros escritos sobre a coisa 
julgada. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.287. 
32 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “Os elementos da demanda e a configuração da coisa 
julgada” LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.22, pp.120-121, jan./2005 
33 TALAMINI, Eduardo. &RLVD�MXOJDGD�H�VXD�UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.130. 
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pela coisa julgada cumpram o comando emergente da sentença acobertada 
pela DXFWRULWDV�UHL�LXGLFDWDH (função judicial positiva)”.34 

�����(VFRUoR�KLVWyULFR�GR�LQVWLWXWR�

A interpretação deve ser realizada a partir de conceitos jurídicos do seu tempo, 

constituindo erro grave nas pesquisas históricas, a interpretação de fatos referentes 

a uma época, mediante o emprego de conceitos estabelecidos em outro momento.35  

A partir da abordagem histórica do instituto da coisa julgada, revelam-se as 

principais características que, ao longo do tempo, levam à sua configuração como 

hoje é concebida. Como é cediço, a coisa julgada já esteve ligada à idéia de bem 

julgado, ou seja, o próprio bem da vida que foi objeto do litígio que a constituiria. 

Igualmente, já se relacionou a expressão à presunção de verdade ou ficção de 

verdade, conferindo-se à coisa julgada o caráter absoluto de transformar a realidade 

perante o mundo jurídico. Entretanto, essas idéias já se encontram superadas, 

embora, muitos juristas socorram-se delas, apresentando-as como fundamento para 

justificar suas idéias sobre “relativização” da coisa julgada. 

Tendo em vista a demasiada extensão de tempo a que esta abordagem 

histórica corresponde – desde suas origens no Direito Romano até os dias atuais – 

um detalhamento de todos os momentos históricos seria uma tarefa que demandaria 

muita discussão e aprofundamento, fugindo ao propósito do presente trabalho. 

Decidiu-se, portanto, para fins didáticos sintetizar esse complexo processo, 

dedicando-se maior atenção àqueles que são considerados pelos juristas que se 

debruçam sobre o estudo histórico do tema, quais sejam, os principais momentos de 

                                                
34 NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. 7HRULD�JHUDO�GRV�UHFXUVRV. 6 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.503. 
35 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p.10. 
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transformação da coisa julgada e sua eventual possibilidade de ser rescindida, o que 

remete ao problema dos vícios dos julgados e de sua recorribilidade. 

Destarte, as linhas a seguir abordarão os traços característicos e o papel 

desempenhado pela coisa julgada em cada período histórico destacado, bem como 

a herança deixada para as civilizações modernas quanto ao entendimento que se 

tem hodiernamente da coisa julgada. Será feita, então, uma abordagem 

respectivamente, do instituto em Roma, na Idade Média, em Portugal e, por fim, no 

Brasil. 

Com efeito, a concepção que hoje se tem da coisa julgada encontra suas 

raízes na tradição romanística. Segundo Ovídio A. Baptista da Silva,  

A história do processo civil romano pode ser dividida em três grandes 
períodos, assim demarcados, por suas peculiaridades: o período primitivo, 
conhecido como o das OHJLV�DFWLRQHV, que vai de suas origens até o século II 
a.C.; o período formulário, que se estende desta época até o século III de 
nossa era, mais precisamente ao ano 294 d.C., data de uma lei do 
Imperador Diocleciano, a quem se atribui a reforma do processo civil 
romano, com a qual se inaugura o terceiro período, conhecido como o da 
FRJQLWLR�H[WUD�RUGLQHP. 36  
 

Por mais que pareçam ser três períodos bastante circunscritos: “ações da lei e 

formulário, que compõe a ordem dos juízos privados; e imperial ou da FRJQLWLR�H[WUD�
RUGLQHP, resta realmente impreciso quando e em que medida cada qual deixou de 

viger, cedendo passo ao subseqüente”. 37 

No período primitivo, também denominado OHJLV�DFWLRQHV, havia o procedimento 

LQ�MXUH o qual se referia à atividade do Estado: consumava-se pela contestação (OLWLV�
FRQWHVWDWLR) e, ao final do qual, o pretor (no início ante o rei) resolvia sobre a outorga 

ou não da DFWLR. Em seguida, no procedimento LQ� LXGLFLR ficava aludida a atividade 

privada e específica do LXGH[� ±� espécie de juiz� escolhido pelo pretor, com a 
                                                
36 SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO� GR� 3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp.13-14. 
37 CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWyULD� GR� 3URFHVVR� &LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.40. 
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participação das partes ± ao qual competia encerrar o litígio, concedendo apenas 

“sim” ou “não” à questão que lhe foi posta (UHV�GHGXFWD).38  

Para esclarecer a interdependência que havia entre as duas espécies de 

procedimento, destaca-se o seguinte ensinamento: “a decisão do LXGH[, como 

expressão final da sua atividade privada, dependia, pois, de atividade estatal anterior 

que se exauria com a litis FRQWHVWDWLR”. 39 A coisa julgada surgia como efeito da OLWLV�
FRQWHVWDWLR a qual tinha o condão de promover a consumação processual, ou seja, 

esta representava o termo final da OHJLV�DFWLR, ao conter os limites da controvérsia e 

as possibilidades de solução definidos pelo pretor 40. Assim sendo, a consumação 

processual consubstanciava-se na vedação de que uma pretensão já deduzida num 

processo fosse reproduzida em nova DFWLR. 41 

Verifica-se, pois, que a noção de coisa julgada nesse período não estava ligada 

ao julgamento da causa, visto que o referencial consagrado para evitar a repetição 

de processos era a OLWLV�FRQWHVWDWLR. Outrossim, o raciocínio lógico que derivava da 

decisão (VHQWHQWLD) prolatada pelo LXGH[�SULYDWXV não encerrava qualquer espécie de 

comando, limitava-se a pronunciar uma opinião, mediante a afirmação do que seria o 

justo ou injusto.42 “A investidura do LXGH[ advinha do ajuste feito entre as partes 

perante o pretor, e não de uma imposição estatal, de modo que sua sentença QmR 

estava sujeita a recurso perante uma autoridade superior”. 43 

                                                
38 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.11-13. 
39 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.11. 
40 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.10-12. TALAMINI, 
Eduardo. &RLVD�-XOJDGD�H�VXD�5HYLVmR. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p.197. 
41 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.10-12. 
42 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.13; 25 e 40. 
43 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� -XOJDGD� H� VXD�5HYLVmR. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p.197. 
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O período formular provavelmente foi introduzido pela OH[�Aebutia (149-126. C.) 

e oficializado definitivamente pela OH[�-XOLD�SULYDWRUXP, do ano de 17 a.C. 44 Por fazer 

parte do RUGR� LXGLFLRUXP� SULYDWRUXP�� assim como o período anterior, há uma 

equivalência quanto ao procedimento. Não obstante com “a introdução das fórmulas 

escritas, pela OH[� $HEXWLD, os LXGLFLD� SULYDWD sofrem grandes transformações, 

cedendo lugar a uma conceituação das regras do procedimento, menos rígidas e 

mais adaptadas aos reclamos da comunidade”. 45 

Destarte, o pretor passou a desempenhar nesse sistema um relevante papel: 

“os inflexíveis esquemas das ações da lei são substituídos pelos procedimentos de 

conteúdo variável, típicos do processo SHU� IRUPXODV, e nos quais o magistrado 

gozava de ampla liberdade”. 46 Pronuncia-se o mestre Rogério Cruz e Tucci sobre as 

diferenças que marcaram esse período em relação ao anterior:  

A fórmula – que altera a característica eminentemente oral do sistema 
anterior – correspondia ao esquema abstrato contido no edito do pretor, e 
que servia de paradigma para que, num caso concreto, feitas as 
adequações necessárias, fosse redigido um documento (LXGLFLXP) – pelo 
magistrado com o auxílio das partes –, no qual se fixava o objeto da 
demanda que devia ser julgada pelo LXGH[�popular. 47 
 

Nota-se, assim, que em face ao contínuo aumento do número e da 

complexidade das questões deduzidas, tornou-se tarefa árdua apontar a identidade 

entre os litígios. Como decorrência, essa análise passou a ser realizada, LSVR� LXUH� 
isto é, de pronto. Análise esta que, no início do procedimento LQ� LXUH, era realizada 

pelo magistrado o qual, verificando tratar-se do mesmo objeto de uma precedente 

OLWLV�FRQWHVWDWLR� negava, de ofício, uma segunda OHJLV�DFWLR e, pois, sua intervenção; 

                                                
44 CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWRULD� GR� 3URFHVVR� &LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.39. 
45 CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWRULD� GR� 3URFHVVR� &LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.47. 
46 Max Kaser apud CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWRULD� GR�3URFHVVR�&LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.47. 
47 CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWRULD� GR� 3URFHVVR� &LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.47. 
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ou por transferência ao LXGH[ por meio de uma exceção, a qual se denominou de 

H[FHSWLR�UHL�LQ�LXGLFLXP�GHGXFWDH� ���   
A H[FHSWLR UHL� LQ� LXGLFLXP� GHGXFWDH era cabível tanto nas hipóteses em que 

houvesse apenas a contestação, quanto nos casos em que houvesse ocorrido o 

julgamento anterior. Constituía parte extraordinária da fórmula e apresentava-se 

como via pela qual o autor se opunha a eficácia da DFWLR manejada, sem, contudo, 

contestar a veracidade dos fatos alegados. 49 

Convém ressaltar que, ao contrário do que ocorria no período da OHJLV�DFWLR, a 

sentença proferida pelo LXGH[ era dotada de força, ou seja, dela emerge um 

comando para as partes. Portanto, à VHQWHQWLD acrescentou-se o elemento LXGLFDWXP 

o qual se cristaliza na imposição para as partes do cumprimento da condenação ou 

absolvição estabelecida na sentença. 50 Acerca da referida distinção, ilustrativa a 

lição de Celso Neves: 

,XGLFDWXP�H�VHQWHQWLD, no processo formular – sublinha BIONDO BIONDI – 
correspondem aos elementos jurídicos e lógicos da sentença. (...) A 
distinção que assim se estabelece (...) permite ver na VHQWHQWLD a expressão 
do raciocínio do julgador como antecedente lógico do ato jurídico que o 
LXGLFDWXP exprime.51 

 

No entanto, a proibição de reprodução de uma mesma demanda – assim como 

no período da OHJLV� DFWLRQHV – estava vinculada à sentença, como ato que 

solucionava objetiva e subjetivamente a controvérsia fixada na fórmula, e era 

manejada através da H[FHSWLR�UHL�LXGLFLXP�GHGXFWD. 52 

No principado de Otaviano Augusto em fins do século I a.C. o sistema de legis 

actiones é abolido através da OH[�-XOLD�SULYDWRUXP, organizando-se, assim, o sistema 
                                                
48 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.12-14. 
49 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.22. 
50 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971� pp.25-26. 
51 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p.26. 
52 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.497. 
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RUGR� LXGLFLRUXP. Destarte, o procedimento, até então obrigatoriamente bipartido, 

passoua desenrolar-se, desde sua instauração, até o final, diante de uma única 

autoridade estatal (magistrado-funcionário). Assim, a decisão do magistrado, no 

novo sistema processual, não mais correspondia a um parecer jurídico (VHWHQWLD) de 

um simples cidadão autorizado pelas leis, mas, sim, a um comando vinculante de um 

órgão estatal. 53 Viu-se, então, uma progressiva “oficialização” da administração da 

justiça por magistrados imperiais. 

Neste terceiro momento – chamado de processo da H[WUDRUGLQDULD� FRJQLWLR – 

eliminaram-se os elementos arbitrais e privativos que caracterizavam os processos 

da OHJLV�DFWLRQHV e formular, passando-se a destacar os elementos publicísticos do 

processo. Em outras palavras, ocorreu a estatização plena do processo.  

A sentença passou a ser ato de aplicação da lei aos casos concretos e 

representava a expressão da atividade jurisdicional do Estado romano. Nessa 

medida, a noção de coisa julgada também restou influenciada, posto que deixou de 

ser a UHV sobre a qual incide a força do LXGLFLXP para consubstanciar-se na própria 

força legal derivada da sentença elaborada pelo magistrado.54 

A sentença caracterizava-se como ato estatal que tem por conteúdo a decisão 

final da causa – absolutória ou condenatória. 55 Fala-se, então, em H[FHSWLR� UHL�
LXGLFDWDH – resultante da antiga H[FHSWLR� UHL� LQ� LXGLFLXP� GHGXFWD – a qual tinha o 

condão de impedir a reiteração de uma mesma demanda deduzida perante o 

                                                
53 CRUZ, José Rogério & AZEVEDO, Luiz Carlos de. /Lo}HV� GH� +LVWRULD� GR� 3URFHVVR� &LYLO�5RPDQR� São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.48. 
54 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.27. 
55 Explica Pontes de Miranda, ao comentar o conceito de UHV� LXGLFDWD, que: “a ação acaba pela 
condenação (FRQGHPQDWLRQH� FRQWLQJLW) ou absolvição (YHO� DEVROXWLRQH). A ´condenação` era 
expressão empregada em sentido amplíssimo, como se fosse o julgamento, qualquer que fosse ele a 
favor do autor. Texto de Modestino. (MIRANDA, Pontes. &RPHQWiULRV� DR� &yGLJR� GH� 3URFHVVR�&LYLO, tomo V. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.103). 
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magistrado e apresenta como pressuposto a existência de uma sentença que ponha 

fim a uma controvérsia. 56 

Por conseguinte, a prestação da tutela jurisdicional figurava como pressuposto 

para a H[FHSWLR�UHL�LXGLFDWDH�H�a coisa julgada passou a ser efeito do julgamento da 

questão deduzida e não mais conseqüência do efeito consumativo da OLWLV�
FRQWHVWDWLR.57 

A principal diferença entre a coisa julgada no período do processo formular 

para o processo da FRJQLWLR�H[WUDRUGLQDULD reside no fato de que, naquele, embora a 

sentença já restasse caracterizada como ato estatal, a vedação de repetição de um 

mesmo processo fosse tomada por referencial a consumação da DFWLR. Entretanto, 

no segundo, para sua configuração, exigia-se a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, ou seja, uma sentença que pusesse fim à controvérsia. 58 

Uma observação final, antes de ser examinado o período concernente à Idade 

Média, refere-se ao fato de que as instituições jurídicas romanas não foram 

transmitidas aos dias de hoje da forma genuína como foram concebidas no direito 

romano clássico, sendo antes, a expressão do direito romano tardio, constituído 

pelos imperadores cristãos do Oriente, particularmente formado pelas compilações 

do Imperador Justiniano, no século VI depois de Cristo. Neste período da História, o 

cristianismo se firmara como religião universal na Europa e o Direito Romano 

tornara-se um direito novo, profundamente permeado pelos ideais e princípios do 

cristianismo. 59�

                                                
56 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971� pp.497-498. 
57 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��pp.24; 497-498. 
58 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971� pp.497-498. 
59 SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO� GR� 3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 16. 
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O direito brasileiro, assim como as fontes européias que o alimentam, 

descendem do Direito Romano, entretanto as legítimas instituições, puras e tal como 

existiram no direito romano clássico não chegaram aos dias atuais, na verdade, 

serviram de inspiração e critérios para elaboração do chamado direito comum 

medieval.60 É, nesse contexto, que se pronuncia Ovídio Baptista:  

Os velhos textos romanos passam, agora, a ser iluminados por outros 
princípios, de modo que, mesmo permanecendo inalterados em sua forma 
exterior, o direito que então se formou reflete inteiramente os novos valores 
do cristianismo. 61 
A influência do cristianismo, como é natural, expandiu-se constantemente 
durante a Idade Média, de modo que a contribuição do direito canônico – 
para sermos mais precisos, direito romano-canônico, do período oriental do 
direito romano tardio – para a formação do chamado direito comum 
medieval foi, além de decisiva, amplamente predominante, sobrepujando 
largamente a contribuição do direito dos povos germânicos, cujo estágio 
cultural era muito inferior ao nível de desenvolvimento alcançado pela 
civilização romana, e por seus representantes medievais, particularmente, 
pela Igreja, centro exclusivo da cultura clássica greco-romana. 62  
Para constatarmos este fato, é suficiente considerar que as principais 
instituições do processo germânico medieval foram inteiramente 
abandonadas, ou significativamente transformadas em direito comum, de tal 
modo que o resultado institucional da lenta formação histórica do novo 
sistema processual acabou preservando quase inteiramente as categorias, 
princípios e instituições do direito privado romano, promulgado pelos 
imperadores Cristãos do Oriente. 63 
 

O sentido privado da jurisdição romana, produtora, exclusivamente, de 

sentenças condenatórias – na verdade, formas simplesmente GHFODUDWyULDV de tutela 

processual –, universalizou-se, em detrimento da PDQGDPHQWDOLGDGH peculiar aos 

interditos. 64  

No século VI, com o Imperador Justiniano, a partir do legado deixado pelo 

&RGH[�,XVWLQLDQHXV�e pelo�'LJHVWR, verifica-se que o instituto da coisa julgada sofreu 

                                                
60 SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO� GR� 3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 16. 
61 &RQWULEXWL�DOOD�VWRULD�GHO�GLULWWR�FRPXQH, Roma, 1937, p. 5-57 DSXG SILVA, Ovídio A. Baptista da 
& GOMES, Fábio. 7HRULD� *HUDO� GR� 3URFHVVR� &LYLO. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 17. 
62 ZEUMER, Karl. +LVWyULD� GH� OD� OHJLVODWLyQ� YLVLJRGD, 1897/1900, Barcelona, 1944, p. 64 HW� VHT. 
apud SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 20-21. 
63 SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO� GR� 3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, idem, p. 21. 
64 SILVA, Ovídio A. Baptista da & GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO� GR� 3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 18. 
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profunda transformação. 65 Foi nesse período que se iniciou a distinção entre efeito e 

autoridade da sentença. 66  Assim, foi a partir de Justiniano que se estabeleceram os 

limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Igualmente, restou consolidado o 

entendimento de que o objeto da coisa julgada seria a controvérsia – a questão 

deduzida no processo –, estando vedada a reprodução do mesmo objeto em outro 

processo, envolvendo os mesmos sujeitos, que foram condenados ou absolvidos no 

primeiro processo. 67 

Na Idade Média, a partir do trabalho realizado pelos glosadores (século VI-XIII) 

e pelos pós-glosadores (metade do século XIII ao século XV), realizou-se a 

interpretação do &RUSXV�,XULV e elaborou-se uma síntese do trabalho realizado pelos 

Glosadores com a finalidade de conferir-lhe precisão e estabelecer modelos jurídicos 

que se aplicassem às necessidades sociais da época. 68 

Segundo a lição de Ulpiano, os juristas da Idade Média relacionavam a 

autoridade da coisa julgada à idéia de “presunção de verdade”, presente na 

sentença. Com efeito, mesmo que não houvessem sido bem apreciados ou 

conhecidos os fatos, dando ensejo a sentenças injustas por erro de fato, estas 

apresentariam a autoridade de coisa julgada e nem sempre conduziriam à verdade, 

mas a uma presunção da verdade. 69 

Nesse contexto, fruto das concepções extraídas do direito Justinianeu, 

consagrou-se a máxima: “UHV� LXGLFDWD� IDFLW� GH� DOER�QLJUXP�� RULJLQHP�FUHDW�� DHTXDW�
TXDGUDWD�URWXQGLV��QDWXUDOLD�IDQJXLQLV�YLQFXOD��	�IDOIXP�LQ�YHUXP�TXRDG�LXULV�HIIHFWXP��

                                                
65 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p.30. 
66 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD� H� RXWURV� HVFULWRV� VREUH� D� FRLVD�MXOJDGD. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.4. 
67 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971� pp.32-33. 
68 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971� pp.54-59. 
69 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.46. 
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OLFHW� QRQ� HIIHQWLDOLWHU�� PXWDW�� 	� HGHR� QRQ� HIW� FXUDQGXP� TXDOLWHU� IH� YHULWDV”.70 Por 

conseguinte, a coisa julgada teria o efeito de transformar em verdade o que na 

realidade fática poderia não o ser. Os fundamentos para tanto residiam no interesse 

em por fim aos litígios e, ainda, em consagrar a autoridade das decisões.71 

Nesse período, para configuração da coisa julgada já se impunha a tríplice 

identidade entre: pessoas, coisa e causa - objetos da decisão numa demanda 

anterior – e restar caracterizada a repetição do processo.72 

Por sua vez, o direito processual civil português formou-se, em suas origens, 

de algum parco material germânico consuetudinário, associado ao direito romano 

tardio, das compilações de Justiniano, que traduzia um GLUHLWR� URPDQR�FULVWmR, 

profundamente diverso, em seus princípios, do direito romano clássico.  

Com o objetivo de garantir a unidade do reino e evitar o conflito de normas, D. 

João I determinou a compilação de todos os textos num único código, o que foi 

concluído apenas na gestão de Afonso V, em 1446.73 Surgiam, assim, as 

Ordenações Afonsinas.  

O livro terceiro das Ordenações foi dedicado, principalmente, às normas 

processuais civis. Em inúmeros dispositivos afirmava-se a autoridade da coisa 

julgada, especificando-se algumas de suas notas características.  

No título 55, “Das exceções Peremptórias”, consagrava-se a “H[FHSWLR� UHL�
LXGLFDWDH”.  Assim, o autor não mais dispunha da ação pela segunda vez, ante o 

efeito consuntivo da primeira sentença. Estabeleceu-se a impossibilidade de revisão 

dos julgados, depois de esgotados ou não utilizados os recursos e medidas de 

                                                
70 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.94. 
71 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.100. 
72 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.95. 
73 TALAMINI, Eduardo. &RLVD�-XOJDGD�H�VXD�5HYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
243. 
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impugnação. Outrossim, fixou-se que a violação à coisa julgada ensejava a nulidade 

da sentença: “differam que aquella he nenhuu~a per Direito, que he dada (...) contra 

outra Sentença jaa dada (...)”.74    

No título 78, previram-se, de forma exemplificada, as hipóteses dos defeitos 

ensejadores da sentença QHQKXPD (nula): “(a) falta de citação do réu; (b) ofensa à 

coisa julgada; (c) corrupção do juiz; (d) prova falsa contra parte ausente; (e) prolação 

de decisão por número de juízes inferiores ao determinado; (f) incompetência do juiz; 

(g) sentença ´contra Direito expreffo` (3.78. pr)”.75 Por conseguinte, restou 

consagrada a equiparação entre nulidade e inexistência, proveniente do direito 

romano clássico. Na linha dos anteriores textos legais da península ibérica, dentre 

as hipóteses de nulidade, encontravam-se algumas herdadas do direito romano e 

outras do direito germânico.76 

Influenciado pelo direito romano imperial, no título 78, acolheu-se o princípio de 

que as sentenças contrárias ao “Direito expreffo” seriam nulas. Houve uma 

preocupação em diferenciar-se o que, hodiernamente, denominamos ofensa “ao 

direito objetivo” do “mau julgamento derivado da indevida reconstrução dos fatos da 

causa”.  Assim, a infração ao direito em tese acarretaria a nulidade do julgado, ao 

passo que, no caso de mau julgamento, a sentença faria coisa julgada. 

Interessante destacar que o título 108 era reservado à revisão da sentença e 

instituíram-se duas possibilidades de proceder-se ao exame das sentenças 

definitivas. A primeira ocorria em qualquer caso, por “mercê” do rei (§7°). Nesta 

hipótese, “revista de graça especial”, a revisão estava subordinada tão-somente a 

                                                
74 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� -XOJDGD� H� VXD� 5HYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.245. 
75 TALAMINI, Eduardo. &RLVD�-XOJDGD�H�VXD�5HYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
245. 
76 TALAMINI, Eduardo. &RLVD�-XOJDGD�H�VXD�5HYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
245. 
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vontade do monarca, que poderia fazê-lo, independentemente, da existência de vício 

no julgado. A segunda possibilidade referia-se ao manejo de remédio, ali previsto, 

em qualquer caso de “sentença nenhuma”.  

Nesse diapasão, “não só a sentença firme podia ser revisada à mercê do rei, 

como a ‘sentença nenhuma’ podia ser ‘confirmada’ por graça real.” Embora 

indubitável a previsão da coisa julgada pelas Ordenações Afonsinas, o modelo 

político, então, vigente tornava frágil o instituto, permitindo a sua flexibilização ao 

talante do monarca.  

Em 1521, foram publicadas as Ordenações Manuelinas, que, em linhas gerais, 

reproduziu as normas previstas nas Afonsinas, entretanto, passou a adotar um estilo 

decretatório, mais aproximado dos códigos modernos, prevendo a imutabilidade da 

coisa julgada, ancorada na norma de que a sentença que ofendesse a coisa julgada 

seria nula, bem como regra geral a “firmeza” das sentenças ocorria quando não mais 

sujeitas a recurso. 

Estabeleceram-se algumas modificações em relação à compilação anterior 

quanto à revista de graça especial. Essa possibilidade de revisão passou a “perder 

os seus traços de remédio excepcional de caráter eminentemente político, 

assumindo traços que a aproximavam de um recurso processual, ainda que 

extraordinário”.  Foram basicamente duas modificações, o juízo de admissibilidade 

do recurso era exercido por dois “letrados”, bem como se determinou um prazo de 

sessenta dias para a interposição da revista de graça especial. 

Durante o governo dos reis espanhóis sobre Portugal, em 1603, foram 

promulgaram as Ordenações Filipinas. Em respeito ao compromisso assumido 

perante a nobreza e o clero portugueses de respeitar a tradição jurídica lusitana, a 
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nova ordenação em linhas gerais reproduziram o sistema jurídico contido nas 

Manuelinas, apenas atualizando-as. 

Assim, a definição da coisa julgada manteve-se em conformidade com as 

compilações anteriormente promulgadas. Dessa forma, era vedado ao juiz inovar no 

processo, depois de haver proferido a sentença definitiva, sob pena de nulidade do 

julgado que ele proferisse no lugar do anterior. 

Legado da tradição do antigo direito português, no sistema processual 

brasileiro, a sentença, ainda que injusta ou originária de processo nulo, constitui ato 

válido.  

Cabe, assim, as partes o manejo de recursos, e, após o trânsito em julgado, a 

propositura de ação rescisória, no biênio legal, objetivando a desconstituição do 

julgado. Dessa forma, diversamente de outros sistemas processuais, que preferiram 

manter exclusivamente os recursos ou, em alguns casos, considerar as sentenças 

sem efeito, quando nulas ou injustas, admite o direito processual pátrio o manejo de 

ação autônoma, após o trânsito em julgado. 77     

No que respeita ao processo civil pátrio, o sistema vigente no Brasil na data de 

sua descoberta, o das 2UGHQDo}HV� 0DQXHOLQDV, oferecia alguns aspectos 

significativos, por representarem, de certo modo, uma sobrevivência de princípios 

jurídicos romanos recolhidos pelo direito dos povos germânicos, sugerindo, porém, 

uma herança mais ligada às instituições romanas do período clássico do que 

predominantemente às da FRJQLWLR�H[WUD�RUGLQHP. 78 

                                                
77 GRECO FILHO, Vicente. 'LUHLWR�3URFHVVXDO�&LYLO�%UDVLOHLUR. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 
388. 
78 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 28. 
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É necessário destacar que o direito processual civil português das 2UGHQDo}HV 

continha, ainda, traços importantes oriundos do primitivo direito germânico, 

constituído sob a influência, de princípios do direito romano clássico. 79 

Proclamada a Independência do Brasil, mesmo sob o Império das Ordenações 

Filipinas, no que respeita à disciplina do processo civil, surge um diploma legal de 

destacada significação doutrinaria, com a promulgação, a 29 de novembro de 1832, 

do Código de Processo Criminal, contendo disposições provisórias sobre a 

administração da Justiça Civil. 80 

Diploma legislativo de inspiração liberal, na busca de uma justiça mais efetiva e 

simples, ensaia uma tentativa de despir o velho procedimento de atos e formalidades 

consideradas inúteis, introduzindo, no direito brasileiro, idéias modernas, ainda hoje 

aceitas e defendidas pela doutrina contemporânea. 81 

Mesmo com a promulgação do código de Processo Criminal o qual trazia 

algumas normas relativas ao processo civil, conservaram-se em vigor as 

2UGHQDo}HV� )LOLSLQDV, no que dizia respeito ao processo civil, ainda depois da 

promulgação do celebre Regulamento 737, de 25.11.1850, destinado, inicialmente, à 

disciplina dos juízos comerciais e somente estendido ao processo civil pelo Dec. 

763, de 19.09.1890. 

Todavia, o Decreto 763, de 19.09.1890, teve pouca duração, pois, com a queda 

do regime monárquico e a promulgação da Constituição Republicana de 1891, a 

competência para legislar sobre direito processual civil foi transferida para os 

Estados federais, inaugurando-se, então, a fase dos Códigos estaduais que 
                                                
79 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29. 
80 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29. 
81 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 29. 
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disciplinaram os procedimentos civis até o advento do primeiro Código unitário 

republicano, promulgado pelo Dec.-lei 1.608, de 18.09.1939, que veio a ser 

revogado pelo vigente Código de Processo Civil, promulgado pela Lei 5.869, de 

11.01.1973.82 

Não há, todavia, no que respeita às grandes linhas estruturais de nosso direito 

processual civil, novidades que possam ser apontadas como significativas trazidas 

pelos Códigos estaduais de processo.83 

�����)XQGDPHQWRV�SROtWLFRV�GR�LQVWLWXWR�

A obra elaborada por Savigny – Sistema do Direito Romano atual – é apontada 

pela doutrina como um marco no que alude à pensamento jurídico sobre o instituto 

da coisa julgada. Segundo o jurista, o conceito de coisa deveria ser reformulado 

para assumir dupla função: uma negativa, consubstanciada na proibição de 

ajuizamento de nova ação que reproduzisse os tríplices elementos de uma ação 

anterior; e, uma positiva, caracterizada pela imposição do direito tutelado num 

determinado ao processo às pessoas que nele litigaram, bem como a qualquer outro 

juiz.84  

Considera Savigny que as sentenças injustas fariam coisa julgada, porque 

sobre elas incidiria uma ficção da verdade. Desse modo, a autoridade da coisa 

julgada residiria justamente nessa capacidade de promover a aceitação de uma 

                                                
82 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 30-1. 
83 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. 7HRULD�*HUDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. 3. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 31. 
84 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais,1971,� pp.107-127. 
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aparência como verdade. 85  Ademais, afirma que os motivos objetivos86 – 

denominados de elementos – estariam abrangidos pela autoridade da coisa julgada. 

Nesse contexto evolutivo, destaca-se, ainda, a teoria desenvolvida por 

Chiovenda87 sobre coisa julgada a qual, segundo Liebman, “representa um passo de 

fundamental importância na evolução do direito processual”.88 

Chiovenda, parte da premissa de que as teorias que justificavam a autoridade 

da coisa julgada como uma ficção ou presunção da verdade, adotavam critérios 

sociais e, portanto, propôs a identificação dessa autoridade à existência de uma 

vontade da lei no caso concreto.89 Esse seria o fundamento jurídico da coisa julgada, 

ou seja, o fundamento de sua autoridade seria a vontade do Estado o qual atribuiu à 

sentença a qualidade de ato irrevogável e de força obrigatória.90 

 Introduziu a distinção entre coisa julgada e preclusão e sustentou a existência 

de substancial diferença entre eles, pois esta caracterizar-se-ia pela impossibilidade 

de voltar-se a discutir no decurso de um processo questão já decidida em outro.91 

Igualmente, esclareceu as hipóteses em que ocorreria o fenômeno da coisa julgada 

substancial – distinguindo-a da coisa julgada formal –, a saber: nas sentenças de 

                                                
85 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.46. 
86 Elementos, segundo Savigny, seriam o raciocínio lógico e a fundamentação desenvolvidos pelo juiz 
(NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais,1971� p.118). 
87 Chiovenda trata, pela primeira vez, do tema coisa julgada na obra Preleção Napolitana (1905), 
depois, na obra 3ULQFLSLL (1906) e, finalmente, nas ,QVWLWXLVLRQL (1947) onde reproduz, com algumas 
alterações, as idéias defendidas na obra anterior. 
88 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD� H� RXWURV� HVFULWRV� VREUH� D� FRLVD�MXOJDGD. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.XII. 
89 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, pp.346-347. 
90 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.49. 
91 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD� H� RXWURV� HVFULWRV� VREUH� D� FRLVD�MXOJDGD. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.XII. 
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mérito, nas sentenças que se manifestassem sobre os meios de prova; e nas 

sentenças que apreciassem exceções processuais.92 

No que atine aos limites objetivo e subjetivo da coisa julgada, Chiovenda 

afirma, quanto aos primeiros, que eles não abrangiam questões prejudiciais ou os 

motivos, referiam-se tão-só ao comando emergente do dispositivo da sentença e 

excluiu, assim, a atividade lógica realizada pelo juiz do conteúdo do conceito de 

coisa julgada. No que diz respeito aos limites subjetivos, aduziu que os sujeitos da 

relação processual estariam vinculados pela decisão e, em relação a terceiros, a 

sentença existiria e valeria em face de todos, mas não poderia prejudicá-los.93 

Urge destacar que o sistema processual brasileiro, abandonou a noção 

proposta por Chiovenda no que pertine a considerar os motivos da decisão estarem 

abrangidos pela coisa julgada. 

Por seu turno, Carnelutti por vislumbrar diversas acepções para o termo coisa 

julgada, pronunciava que o termo se referiria tanto à lide depois de julgada (o ato de 

decidir), como também, ao juízo expedido sobre o litígio (o efeito de decidir).94  

Afirmou que a imperatividade era um atributo da sentença que decorria de sua 

natureza de ato estatal e também que a coisa julgada seria a imperatividade 

existente no comando da sentença. Conforme a teoria formulada pelo processualista 

italiano, haveria uma inversão – ao contrário do que era defendido pela doutrina – no 

momento de formação da coisa julgada material e formal, porquanto, para ele, 

formar-se-ia, primeiramente, a coisa julgada material – pela imperatividade que é 

                                                
92 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.348. 
93 NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971��p.349. 
94 CARNELUTTI, Francesco. 6LVWHPD�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�&LYLO. Vol. I, 1ª ed. São Paulo: Classic 
Book, 2000, p.406. 
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produzida pela simples prolação da sentença – e, após, a coisa julgada formal – que 

decorreria da preclusão dos recursos.95 

A construção teórica desenvolvida por Liebman sobre a coisa julgada encontra 

ampla adesão tanto na doutrina, quanto na legislação processual pátria.  

Nessa esteira, após reconhecer a contribuição de Chiovenda para o 

desenvolvimento do conceito jurídico de coisa julgada, sustentou o processualista a 

insuficiência do conceito, até então, desenvolvido e propôs a reformulação de seus 

paradigmas. 

Liebman concentrou suas críticas sobre o conceito de coisa julgada como 

efeito da sentença, pois, segundo ele, a expressão designaria uma especial 

qualidade dos efeitos da sentença, consubstanciada na sua autoridade, 

imutabilidade, intangibilidade, definitividade e incontestabilidade. 96 Os efeitos da 

sentença seriam, conforme seu ensinamento: mandamentais, constitutivos, 

condenatórios e declaratórios.97 

Para o processualista italiano, a coisa julgada formal e a coisa julgada material 

representariam degraus de um mesmo fenômeno. Assim, preclusos os prazos 

recursais, a sentença, como ato, tornar-se-ia imutável: esse seria o primeiro degrau 

o qual se denominou de coisa julgada formal. Outrossim, e, como conseqüência, 

                                                
95 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, pp.49-50.  
96 Segundo Liebman, “a autoridade da coisa julgada não é o efeito da sentença, mas uma qualidade 
um modo de ser e de manifestar-se dos seus efeitos, quaisquer que sejam, vários e diversos, 
consoante as diferentes categorias de sentença” (LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD�H�DXWRULGDGH�GD�VHQWHQoD�H�RXWURV�HVFULWRV�VREUH�D�FRLVD�MXOJDGD. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.6). 
97 LIEBMAN, Enrico Túlio. (ILFiFLD� H� DXWRULGDGH� GD� VHQWHQoD� H� RXWURV� HVFULWRV� VREUH� D� FRLVD�MXOJDGD. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.5. 
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imodificáveis os efeitos da sentença, estar-se-ia diante do segundo degrau, o qual 

foi definido como coisa julgada material.98 

Outra contribuição do estudo desenvolvido por Liebman referiu-se aos limites 

subjetivos da coisa julgada, ou seja, em que medida a autoridade do comando 

emergente da sentença prejudicaria ou beneficiaria terceiros. Nesse diapasão, 

partindo da distinção de entre eficácia natural da sentença e autoridade da coisa 

julgada, defendeu o processualista que a eficácia natural ou própria da sentença 

seria a aptidão para produzir efeitos em virtude de incidir sobre ela a presunção de 

conformidade com a lei, na medida em que se apresenta como ato estatal. Por seu 

turno, a coisa julgada só surgiria quando ocorresse a preclusão de todos os recursos 

– coisa julgada formal – e imutabilidade de todos os efeitos da sentença – coisa 

julgada material. 99 

Segundo o jurista em comento, a eficácia natural da sentença a todos atingiria, 

e estariam ressalvados os terceiros os quais poderiam eximir-se de sua observância 

mediante a comprovação da injustiça da decisão. A autoridade da coisa julgada 

atingiria tão somente as partes. 100 

                                                
98 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.43. 
99 SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.51. 
100 TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD�GD�VHQWHQoD�H�FRLVD�MXOJDGD�QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.87-90. 
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2. A "relativização" da coisa julgada: mudanças de paradigmas na 
compreensão do fenômeno jurídico 

A crença de que a coisa julgada faz o branco em preto e o falso em verdadeiro 

já não se coaduna com o atual estágio de evolução do processo civil o qual está 

voltado para resultados concretos e satisfatórios.101 Outrossim, o prazo de dois anos, 

após o qual a coisa julgada converte-se em soberana, igualmente, mostra-se 

impróprio para a consecução dos escopos que orientam o moderno processo civil e 

merece atenção dos juristas: para algumas situações este prazo mostra-se extenso 

até demais e para outras, insuficiente para dar azo à manifestação das situações 

que podem levar à desconstituição do julgado.102 

Pode-se dizer, sob tal perspectiva, que o direito mostra-se arbitrário, na medida 

em que, sob as vestes da indiferença e da neutralidade, afasta-se da realidade fática 

ou da adequação da norma aplicada ao caso concreto.103 Chega-se a afirmar, 

inclusive, que o Direito não perseguiria a eliminação do conflito, não estaria em 

busca do resultado justo, mas sim, voltar-se-ia ao desiderato de colocar um ponto 

                                                
101 Segundo José Carlos Barbosa Moreira, a coisa julgada não tem a virtude de transformar branco 
em preto e falso em verdadeiro, na verdade, o que se opera é que, uma vez configurada a coisa 
julgada “ela torna juridicamente irrelevante a indagação” sobre tais aspectos. Ou seja, ainda que a 
situação jurídica formada a partir da decisão não guarde conformidade com a realidade fática que a 
ela subjaz – hipótese em que se poderia falar em sentença injusta –, este fato não interessa ao 
Direito (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ´relativização  ̀da coisa 
julgada material” LQ��5HYLVWD�6tQWHVH�GH�'LUHLWR�&LYLO�H�3URFHVVXDO�&LYLO, a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
pp.10-11). 
102 Também sobre esse enfoque, destaco o ensinamento de Pontes de Miranda: “As sentenças 
injustas que não caibam numa das espécies do art.485 ou do art. 486 do Código de Processo Civil 
são injustas, porém não rescindíveis” (MIRANDA, Pontes de. 7UDWDGR�GD�DomR�UHVFLVyULD. Campinas: 
Bookseller, 1998, p.396). 
103 Argumenta-se que a coisa julgada material alcança sentenças justas e injustas e não leva em 
consideração esse aspecto para torná-las imutáveis ou indiscutíveis. Os instrumentos processuais 
disponíveis para afastá-la não se remetem ao problema da justiça ou injustiça do conteúdo das 
decisões (ARMELIN, Donaldo. “Flexibilização da coisa julgada” LQ�� 5HYLVWD� GD� 3URFXUDGRULD� GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR – edição especial 30 anos do Código de Processo Civil, jan./dez.2003, pp.54-
59). 
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final ou dar um término ao litígio, ainda que o conflito não fosse, efetivamente, 

eliminado: a coisa julgada seria esse ponto final.104 Sob essa perspectiva, destaco 

as palavras de Willis Santiago Guerra Filho: 

 “a coisa julgada aparece como artifício ou mecanismo de que se vale o 
ordenamento jurídico para implementar o convencimento e a certeza sobre 
a existência ou não de um direito ou qualquer outra situação jurídica, 
exercendo assim um papel ideológico de legitimação desse mesmo 
ordenamento e garantia de sua manutenção”.105 
 

 

As construções doutrinárias a respeito da “relativização” da coisa julgada 

identificam situações de “graves” e “sérias” desconformidades entre a realidade 

jurídica, cristalizada sob o manto da coisa julgada, e a realidade fática; ao lado de 

outras situações, que apresentam expressiva repercussão social – decisões em 

matéria de direito tributário e administrativo – e representam verdadeiras afrontas ao 

princípio da isonomia. A injustiça consubstanciada na afronta à norma constitucional, 

conforme essa perspectiva, não deve permanecer em respeito “apenas” à coisa 

julgada. 

Realmente, a busca pela justiça – correção ou certeza – das decisões é 

aspecto que ocupa lugar de destaque nas modernas teorias do processo civil, o que 

justifica pelo anseio de uma prestação jurisdicional mais efetiva por parte da 

sociedade. Como forma de garantir a realização dos direitos e garantias conferidos 

aos cidadãos, desenvolve-se à noção de “acesso à justiça” e eleva-se o papel dos 

princípios. Nesse sentido afirma Mauro Cappelletti: 

A expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 

                                                
104 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. $�FLrQFLD�GR�'LUHLWR. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1980, p.91. 
105 GUERRA FILHO, Willis Santiago. $�)LORVRILD� GR�'LUHLWR – aplicada ao direito processual e à 
teoria da Constituição. São Paulo: Atlas, 2001, p.68. 
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igualmente acessível a todos; segundo, HOH�GHYH�SURGX]LU�UHVXOWDGRV�TXH�VHMDP�LQGLYLGXDO�H�VRFLDOPHQWH�MXVWRV.106 
 

�����$�FULVH�GR�SRVLWLYLVPR�MXUtGLFR�H�D�DVFHQVmR�GR�SyV�SRVLWLYLVPR�

A discussão em torno da “relativização” da coisa julgada, antes de limitar-se a 

apenas mais um debate dogmático107 – sobre o conceito, os limites e a possibilidade 

de restrição ou eliminação do instituto com vistas às normas previstas, 

principalmente, na Constituição Federal e no código de processo civil brasileiro –, 

alude a temas insertos no âmbito da Filosofia do Direito. 

A crise dos paradigmas tradicionais de compreensão do fenômeno jurídico faz 

recrudescer discussões voltadas para fundamentação do próprio Direito e da 

legitimidade de suas decisões. É nessa perspectiva que se defende que o conflito 

entre segurança e justiça estaria situado no contexto de crise do positivismo jurídico 

e fortalecimento da perspectiva teórico-filósofica denominada pós-positivismo 

jurídico.108 

Como é cediço, entre o século XIX e meados do século XX, buscou-se 

consolidar o conhecimento jurídico como ciência, submetendo-a aos princípios 

metodológicos aplicáveis às ciências exatas, segundo o pensamento positivista que 

predominava à época: surge, assim, o chamado positivismo jurídico – o qual 

                                                
106 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. $FHVVR� j� MXVWLoD. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988 (reimp.2002), p.8.  
107 A expressão dogmática jurídica pode assumir mais de uma acepção, mas aqui é empregada como 
sinônimo de conhecimento científico que toma por referencial as normas jurídicas de um dado 
ordenamento (sobre essa perspectiva vide ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: 
Saraiva, 2002, pp.30-36). 
108 RAMOS, André Luiz Santa Cruz. “O conflito entre segurança e justiça na teoria do processo civil 
moderno e sua repercussão na doutrina da relativização da coisa julgada”, LQ� 5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.24, p.9, mar./2005. 
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apresentou algumas variações109 – mas teve, no positivismo normativista Kelseniano 

o seu maior expoente.110  

Pretendeu Kelsen desenvolver uma fundamentação autônoma para a ciência 

jurídica, tendo-a submetido a uma depuração de caráter sociológico – ao afastar do 

campo de estudo qualquer influência realizada por elementos sociais – e outra, de 

natureza valorativa – ao remover da ciência jurídica toda e qualquer ideologia moral 

e/ou política. Esse era, em apertada síntese, o postulado da pureza metodológica. A 

partir de tal regra metodológica, ficaria excluído do âmbito de significações jurídicas 

qualquer dado que não pudesse ser obtido a partir de uma norma positiva válida. O 

objetivo maior da construção Kelseniana foi apresentar os fundamentos de validade 

da ciência do direito, delimitar seu objeto e fixar seu critério de significação, 

tornando-se, desta maneira, imune a ideologias e consagrando-a como: autônoma, 

neutra e objetiva.111 

As principais críticas ao positivismo concentram-se no fato de que este adota 

um modelo estritamente formal, caracterizado pela aplicação lógico-dedutiva da 

norma, pela neutralidade cognitiva - a qual, na verdade, consagra um postulado 

político-ideológico112 – e pelo raciocínio silogístico-subsuntivo, relegando o 

verdadeiro problema jurídico que é a realização do direito, mediante a pacificação 

dos problemas sociais.113 Em síntese, o direito tal como concebido pelo positivismo 

                                                
109 Assim, menciona-se positivismo legalista, positivismo histórico, positivismo sociológico e 
positivismo conceitual como variações da escola positivista. 
110 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. &XUVR�GH�ILORVRILD�GR�GLUHLWR. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2002, pp.335-336. 
111 WARAT, Luis Alberto; RUSSO, Eduardo A. ,QWHUSUHWDWLRQ�GH�OD�OH\: poder de las significaciones y 
significaciones del poder. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1987, pp.65-67. 
112 Afirma-se que, mesmo sob a concepção positivista, o direito exerce uma função ideológica, na 
medida em que reforça e reproduz as relações sociais da forma como se encontram estabelecidas 
(BARROSO, Luís Roberto. ,QWHUSUHWDomR� H� DSOLFDomR� GD� FRQVWLWXLomR: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.281). 
113 NEVES, A. Castanheira. 0HWRGRORJLD� -XUtGLFD� – problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1993, pp.28-29. 
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jurídico apresenta-se distante das verdadeiras questões materiais que assolam a 

sociedade.  Expõe o Prof. João Maurício Adeodato, os principais fenômenos 

causadores da crescente inoperância dogmática jurídica tradicional:  

 a) a complexidade progressiva da sociedade contemporânea, gerando 
situações que exigem decisões não apenas rápidas, mas viáveis;  
b) o declínio de popularidade, entre os juristas, de um tipo de pensamento 
fundamentado no conceito de norma jurídica como ponto de partida para 
uma decisão silogística; 
c) a conscientização a respeito do pouco que a dogmática jurídica tem a ver 
com a realidade dos fatos, sobretudo em países subdesenvolvidos; 
d) a impossibilidade de fornecer um conteúdo material legítimo às decisões 
dogmáticas, problema abandonado pela dogmática positivista como extra-
jurídico; 114 

 

O positivismo jurídico científico que surgiu com a proposta de superar a 

“arbitrariedade na jurisprudência suscitada pelo pensamento jusracionalista e a 

insegurança jurídica daí decorrente”, não resistiu diante de sua impotência frente “a 

leis injustas ou imorais”.115 116 Segundo Luís Roberto Barroso, a crise do positivismo 

está relacionada à derrocada no fascismo e do nazismo, uma vez que “esses 

movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de 

legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei”. Ou seja, são o ponto 

mais alto da indiferença do direito quanto a valores éticos e da lei como estrutura 

formal dentro da qual cabe qualquer ideologia. 117 

                                                
114 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.37.  
115 NEVES, A. Castanheira. 0HWRGRORJLD� -XUtGLFD� – problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1993, p.122. 
116 No âmbito do processo civil, o jusracionalismo expressou-se pelos amplos poderes concedidos 
aos juízes os quais “passaram a gozar da prerrogativa de iniciar, H[�RIILFLR, os processos, sobretudo 
os raciais, bem como alterar ao seu talante as formas procedimentais, fixando o rito adequado para 
cada caso. Mesmo a autoridade da coisa julgada sofreu restrições, permitindo-se a revisão baseada 
em motivos de ordem pública” (SILVA NETO, Francisco Antônio de Barros e. $� DQWHFLSDomR� GH�WXWHOD�QRV�SURFHVVRV�GHFODUDWyULRV. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005, p.29). 
117 BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro (pós-modernidade,teoria crítica e pós-positivismo)” LQ��Luís Roberto Barroso (org.) $�QRYD�LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� H� UHODo}HV� SULYDGDV. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p.26. 
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Nas últimas décadas do século XX, apresenta-se a corrente filosófica 

denominada neopositivismo ou pós-positivismo.118 Esta não representa a antítese do 

positivismo –  visto que não tem a pretensão de abolir os principais alicerces sobre 

os quais se assentam o pensamento positivista – mas, “um ideário difuso, no qual se 

incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da 

chamada nova hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais”.119 Portanto, a 

novidade não está em reconhecer a existência de princípios e sim, no fato de 

reconhecer-lhes normatividade e, desta forma, promover a superação da 

“arbitrariedade na legislação e na aplicação da lei”.120 

Com efeito, observa-se que as linhas de pensamento destinadas à superação 

dos moldes propostos pelo positivismo jurídico não coincidem e explora-se, ora o 

método da ciência jurídica, ora a interpretação e a aplicação do direito, ora o próprio 

fundamento de legitimidade do direito. É assim que propõem o distanciamento da 

idéia de fechamento e totalidade do sistema e recorre-se à simplificação da 

linguagem jurídica como instrumento de redução do abismo entre o “mundo jurídico” 

e a realidade – povoada por vicissitudes e novas exigências sociais.121 Igualmente, 

procura-se definir as bases para uma lógica jurídica específica – baseada também, 

mas não só no raciocínio dedutivo – aplicável não apenas às estruturas formais do 

direito, mas, sobretudo à SUD[LV� MXUtGLFD. Há uma atenção especial com o 

desenvolvimento de uma lógica argumentativa, pois a preocupação filosófica que 

                                                
118 A nomenclatura foi empregada por KAUFMANN, Arthur. ,QWURGXomR�j�)LORVRILD�GR�'LUHLWR�H�j�WHRULD� GR� 'LUHLWR� &RQWHPSRUkQHDV. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.126 e por 
BONAVIDES, Paulo. &XUVR�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.264. 
119 BARROSO, Luís Roberto. “Fundamentos Teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro (pós-modernidade,teoria crítica e pós-positivismo)” LQ��Luís Roberto Barroso (org.) $�QRYD�LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� H� UHODo}HV� SULYDGDV. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p.27. 
120 Por KAUFMANN, Arthur. ,QWURGXomR� j� )LORVRILD� GR� 'LUHLWR� H� j� WHRULD� GR� 'LUHLWR�&RQWHPSRUkQHDV. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.128. 
121 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.38. 
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norteia esse movimento é a aproximação entre teoria e prática de forma a afastar o 

jurista do purismo representado pela lógica formal. Não somente a norma jurídica é 

ponto de referência, ela cede espaço para outras influências como a lingüística, a 

sociologia, a psicologia social, a história etc.122  

Nesse contexto, estreitam-se as relações entre o direito constitucional e o 

direito processual, que dá lugar ao chamado direito constitucional processual. Este 

subsistema é corolário da positivação dos princípios e regras de natureza processual 

na Constituição e assume relevo, não só por consagrar verdadeiros direitos 

fundamentais, como também por servir de paradigma na aplicação e interpretação 

de toda a ordem processual.123 124Ressaltando a importância do direito constitucional 

processual na concretização dos direitos, pronuncia-se Cândido Rangel Dinamarco: 

A tutela constitucional do processo tem o significado e o escopo de 
assegurar a conformação dos institutos do direito processual e o seu 
funcionamento aos princípios que descendem da própria ordem 
constitucional. (...) O processualista moderno adquiriu a consciência de que, 
como instrumento a serviço da ordem constitucional, o processo precisa 
refletir as bases do regime democrático, nela proclamados; ele é, por assim 
dizer, o microcosmos democrático do Estado-de-Direito, com as conotações 
da liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de 
legalidade e responsabilidade.125 

 

Paulatinamente, observa-se a mudança do paradigma da regra para os 

princípios e, no seu bojo, inserem-se mudanças no pensamento processual, de 

modo a assegurar alteração de seus métodos e objetivos na busca de resultados 

                                                
122 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. &XUVR�GH�ILORVRILD�GR�GLUHLWR. 2 
ed. São Paulo: Atlas, 2002, pp.411-416. 
123 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
pp.966-967. 
124 Convém registrar que “direito constitucional processual” é terminologia empregada para abranger 
objeto de estudo diferente do examinado pelo “direito processual constitucional”, assim, este 
subsistema ocupa-se do conjunto de regras e princípios positivados na Constituição e noutras fontes 
voltados à solução de questões jurídico-constitucional, ou seja, o controle de constitucionalidade e a 
preservação de garantias constitucionais (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, p.965). 
125 DINAMARCO, Cândido Rangel. $�LQVWUXPHQWDOLGDGH�GR�SURFHVVR. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p.27. 
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práticos e efetivos.126 Recorre-se, freqüentemente, à chamada ponderação de 

valores como “técnica de decisão jurídica autônoma”, aplicável aos casos em que as 

tradicionais fórmulas hermenêuticas silogísticas não são suficientes.127 Pertinente 

destacar que alguns exemplos demonstram que a referida técnica vem sendo 

empregada como critério de decisão e, conseqüente, afastamento da coisa julgada. 

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar caso concreto, envolvendo 

desapropriação indireta, no qual a Fazenda Pública verificou após o trânsito em 

julgado da sentença e, inclusive depois de pagas algumas parcelas indenizatórias, 

que a área supostamente apossada pelo Estado não pertencia aos autores, mas ao 

próprio ente federativo. Nesta hipótese, foi determinada a suspensão do pagamento 

da indenização, ao argumento de que a coisa julgada e seu fundamento jurídico, a 

segurança jurídica, não podem se sobrepor aos princípios da moralidade, 

razoabilidade e da proporcionalidade, sendo indispensável a ponderação desses 

valores constitucionais.128 

Utilizando a mesma técnica, o Superior Tribunal de Justiça afastou a coisa 

julgada em ação de investigação de paternidade julgada improcedente, tendo em 

vista a relevância do valor jurídico envolvido – dignidade da pessoa humana e direito 

a verdade-identidade biológica – e o fato de não ter sido realizado o exame de DNA 

por ser desconhecido à época em que se desenvolveu o processo originário.129 

                                                
126 NICOLAU JUNIOR, Mauro. “Coisa julgada ou DNA negativo. O que deve prevalecer?” LQ��5HYLVWD�%UDVLOHLUD�GH�'LUHLWR�GH�)DPtOLD (RBDF). Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v.5, n.21, dez./jan.2004, 
p.133. 
127 BARCELLOS, Ana Paula de. “Alguns parâmetros normativos para  a ponderação constitucional” LQ�� Luís Roberto Barroso (org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�H�UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp.55-59. 
128 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.240.712-SP. Primeira Turma. Brasília, 
15 de maio de 2000. Relator: Min. José Delgado, publicado no Diário da Justiça de 24 de abril de 
2000, p.39. 
129 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.226.436-PR. Relator: Min. Sálvio 
Teixeira. Quarta Turma. Brasília, 28 de junho de 2001. Julgamento unânime. Publicado no Diário da 
Justiça de 04 de fevereiro de 2002, p.370. 
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�����3URSRVWDV�GRXWULQiULDV�MXVWLILFDGRUDV�GD�³UHODWLYL]DomR´�

Apresenta-se como pressuposto para a constatação da necessidade da 

instituição da "relativização", bem como, para verificação dos limites aos quais deve 

estar adstrita, a apreciação das diversas construções doutrinárias elaboradas sobre 

o tema. Didaticamente, verifica-se que as teorias sobre a “relativização” da coisa 

julgada encontram-se sistematizadas em dois grandes grupos:  

De um lado, aquelas que negam a formação da coisa julgada e afirmam tratar-

se de situações em que se configura a inexistência jurídica. Para este grupo, seria 

adequada a propositura de nova demanda, ou a alegação incidental em algum outro 

processo, ou a TXHUHOD� QXOOLWDWLV ou a ação declaratória de inexistência como 

remédios adequados a afastar tais decisões do ordenamento jurídico. 

De outro, verificam-se as contribuições doutrinárias que reconhecem a 

imutabilidade do ato jurisdicional – e, portanto, a formação da coisa julgada –, 

todavia, sustentam a necessidade de ser ela desconstituída ou flexibilizada. Neste 

grupo, incluem-se diferentes perspectivas quanto aos mecanismos para a quebra da 

coisa julgada.  

Assim, tem-se a proposta de criação de novos instrumentos de revisão da 

coisa julgada – sugestão esta, que a rigor, não se encontra dentro do conceito estrito 

de "relativização", pois pressupõe a modificação legislativa para desconstituir as 

situações, hoje, consideradas coisa soberanamente julgada. Outra proposição 

sustenta que a quebra da coisa julgada dar-se-ia por ampliação das hipóteses de 

cabimento da ação rescisória, estendo-as, por via interpretativa, à hipóteses que, 

tradicionalmente, entende-se não estar contempladas pelos dispositivos do art.485. 
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Por fim, a terceira contribuição, afirma a possibilidade de quebra da coisa julgada, 

independentemente de preenchimento dos requisitos da ação rescisória – 

notadamente, prazo e hipóteses de cabimento – ou da criação de qualquer 

instrumento processual – em sentido estrito, essas são as hipóteses típicas de 

"relativização" da coisa julgada e onde se concentram a maior parte dos trabalhos 

doutrinários sobre o tema. Nesta hipótese, como instrumentos para desconstituição 

da coisa julgada, aponta-se a ação autônoma, denominada ação declaratória de 

nulidade e, assim também, a ampla abertura das vias processuais com o 

conseqüente cabimento de: ação rescisória, embargos à execução, mandado de 

segurança, ação declaratória de ineficácia.130 

(VTXHPDWLFDPHQWH, tem-se: 

Teorias sobre a relativização da coisa julgada  

(a) Negam a formação da coisa julgada e enquadram as situações como 

hipóteses de inexistência jurídica; 

(b) Reconhecem a coisa julgada, todavia, afirmam a necessidade de ser 

desconstituída. Podem ser agrupadas em três grandes subgrupos: 

(1.1) Criação de novas hipóteses e mecanismos de revisão do 

instituto; 

 (1.2) Flexibilização, por via interpretativa, das hipóteses de 

cabimento da ação rescisória; 

 (1.3) Quebra da coisa julgada, independentemente de 

preenchimento dos requisitos da ação rescisória – notadamente, 

prazo e hipóteses de cabimento – ou da criação de qualquer 
                                                
130 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.70-71. 
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instrumento processual. Nesta hipótese, a relativização pode ser 

realizada mediante: 

 (1.3.1) Utilização de ação autônoma: ação declaratória de 

nulidade; 

(1.3.2) Ampla abertura das vias processuais: ação rescisória, 

embargos à execução, mandado de segurança, ação 

declaratória de ineficácia etc. 

������� 3URSRVWDV� GRXWULQiULDV� TXH� QHJDP� D� IRUPDomR� GD� FRLVD�MXOJDGD��KLSyWHVH�GH�LQH[LVWrQFLD�MXUtGLFD�

&kQGLGR�5DQJHO�'LQDPDUFR, em artigo intitulado “Relativizar a coisa julgada 

material”, propõe a sistematização das teorias sobre o tema e a fixação de critérios 

para desconstituir a coisa julgada, bem como a indicação de remédios processuais 

adequados para o alcance desse desiderato. Para tanto, parte da noção de que a 

garantia da coisa julgada não pode ir além dos efeitos substanciais da sentença 

imunizados, assim também, da idéia de que essa garantia deve encontrar-se em 

harmonia com as demais garantias constitucionais e com os institutos jurídicos 

conducentes à produção de resultados justos.131 

Defende, ainda, Dinamarco que o valor da segurança jurídica não é absoluto, 

como também não o é a garantia da coisa julgada, impondo-se o equilíbrio em 

relação ao princípio da Justiça, consubstanciado na justiça das decisões judiciárias. 

Merecem destaque as seguintes palavras as quais sintetizam o núcleo de suas 

idéias: “não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar eternização de 

                                                
131 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.33-35. 
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incertezas”.132 Com o objetivo de “não se levar longe demais a autoridade da coisa 

julgada”, propõe Cândido Rangel Dinamarco a aplicação do método indutivo – 

aquele no qual se parte de casos particulares em busca da construção de uma regra 

geral – para chegar-se aos modos e limites de “relativização” da garantia. Em apoio 

ao seu pensamento, colaciona uma série de precedentes jurisprudenciais e 

trabalhos doutrinários sobre a matéria. 

Sustenta, assim, a prevalência do substancial sobre o processual, ou seja, “o 

culto ao valor do justo em detrimento das regras processuais sobre a coisa 

julgada”.133 Argumenta o doutrinador que as sentenças de mérito que determinem 

um preceito juridicamente impossível apenas, aparentemente, produzem efeitos 

substanciais programados – ou seja, ficam acobertadas pela coisa julgada material -, 

pois, na realidade, não têm força para prevalecer sobre as normas de ordem 

constitucional.134 A premissa conceitual e sistemática desta construção teórica pode 

ser resumida nos seguintes termos:  

A impossibilidade dos efeitos substanciais programados pela sentença 
impede a formação da coisa julgada material porque essa é uma autoridade 
incidente sobre efeitos e QmR� SRGH� LQFLGLU� TXDQGR� QmR� KRXYHU� HIHLWR�DOJXP�TXH�VH�SRVVD�SURGX]LU”.135 (...) 
Onde quer que se tenha uma decisão aberrante de valores, princípios, 
garantias ou normas superiores, ali ter-se-ão efeitos juridicamente 
impossíveis e portanto não incidirá a autoridade da coisa julgada material - 
porque, como sempre, não se concebe imunizar efeitos cuja efetivação 
agrida a ordem jurídico-constitucional.136 
 

A proposta elaborada pelo Prof. Cândido Dinamarco destaca-se por reconhecer 

o casuísmo no trato da matéria pelos trabalhos, até então, realizados sobre o tema e 

                                                
132 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.39. 
133 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.57. 
134 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.58-59. 
135 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.62. 
136 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.66-67. 
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propor a fixação de critérios objetivos e constantes para a mitigação da coisa julgada 

quando em confronto com valores presentes na ordem jurídica, notadamente, na 

constitucional.137 Outrossim, verifica-se que a construção teórica tem em vista a 

flexibilização da coisa julgada em casos extremos, extraordinários e raros, e não, 

uma inversão da atual sistemática para que a regra geral se torne a infringência da 

coisa julgada.138 Finalmente, outra contribuição – ponto de grandes debates – refere-

se à defesa da ponderação de valores – mediante a adoção do princípio da 

razoabilidade e da proporcionalidade – como critério para a solução desses conflitos 

axiológicos e, conseqüentemente, afastamento da incidência da autoridade da coisa 

julgada em específicas situações.139 

A referida construção teórica merece algumas observações. Primeiramente, 

quanto ao conceito de impossibilidade jurídica dos efeitos da sentença o qual suscita 

como fio condutor da sua investigação e da definição das hipóteses de mitigação da 

coisa julgada, em que pese a identificação sustentada entre os conceitos – ou 

categorias processuais – de ”impossibilidade jurídica” e “condição da ação”, os seus 

conteúdos e efeitos não guardam fidelidade à sistemática prevista no código de 

Processo Civil. Como é cediço, o pedido juridicamente impossível dá ensejo à 

extinção do processo sem julgamento do mérito, e não, à sua inexistência ou 

                                                
137 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.57. 
138 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.67 e 72-73. 
139 O autor invoca a ponderação na busca de resultados justos, mediante o equilíbrio de exigências 
conflitantes. Ademais, suscita o exemplo doutrinário e jurisprudencial norte-americano no qual 
condiciona-se a autoridade da coisa julgada à compatibilidade com certos valores fundamentais. 
Nessa perspectiva, aponta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade como “condicionantes 
da imunização dos julgados pela autoridade da coisa julgada material” e arremata, trazendo a idéia 
de que a razoabilidade interpretativa deve ser o critério inafastável quando da apreciação de conflitos 
entre valores em sede de pronunciamentos judiciais (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a 
coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.). &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 
Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.34; 50; 53 e 68). 
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nulidade de plano.140 Ademais, em conformidade com o Código de Processo Civil, a 

impossibilidade jurídica reside na ausência de previsão normativa sobre o pedido 

formulado ou na realização de pleito em desatendimento às normas postas. Por 

conseguinte, o pedido e a conseqüente decisão que afronte valores, princípios, 

garantias ou normas constitucionais não foi erigida a particular condição da ação, 

ensejadora de nulidade ou inexistência.141 

Ainda quanto ao critério “impossibilidade jurídica”, José Carlos Barbosa Moreira 

formula crítica referente à premissa teórica adotada. Como bem explica o ilustre 

processualista, ao lado de ser ponto de enorme controvérsia doutrinária a 

identificação da autoridade da coisa julgada com os efeitos da sentença – o que já 

seria um elemento de fragilização da mencionada construção teórica – destaca que 

o artigo 467, do Código de processo civil torna imutável é a própria sentença – 

comando sentencial – e não os seus efeitos.142 O eminente professor Barbosa 

Moreira, expressa suas conclusões a respeito do trabalho em referência da seguinte 

maneira: “à construção ora sob exame falta, pois, fundamento legal, além de apoio 

doutrinário maciço”.143 

                                                
140 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.43; 57 e 
60. 
141 Cândido Dinamarco preconiza que segue o ensinamento de Pontes de Miranda na construção da 
impossibilidade jurídica das sentenças. No entanto, enquanto Pontes de Miranda atribuía como 
conseqüência das hipóteses de impossibilidade jurídica a nulidade de pleno direito do ato judicial, 
Cândido Dinamarco, faz menção à inexistência dessas sentenças (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
“Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.43 e 60).  
142 Barbosa Moreira salienta que a concepção a qual vincula autoridade da coisa julgada e efeitos da 
sentença não corresponde à doutrina de Liebman – o qual identifica a autoridade da coisa julgada 
com o conteúdo da sentença –, doutrina esta invocada expressamente por Cândido R. Dinamarco 
(em suas Instituições de Processo Civil, v.III, p.304) e “abandonada” como caminho a promover a 
proposta de relativização da coisa julgada (MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a 
chamada ´relativização  ̀da coisa julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, pp.6 e 18).. 
143 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ´relativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
p.18. 
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Além disso, verifica-se que o critério “sentenças cujos efeitos sejam 

juridicamente impossíveis” se presta, em tese, a resolver o problema da coisa 

julgada que afronte valores ou normas constitucionais, todavia, deixa sem solução a 

problemática atinente às sentenças de investigação de paternidade eivadas de 

desconformidade com o resultado do exame de DNA – apenas suscetível de ser 

produzido em momento futuro à prolação da sentença. Nessa situação, o conceito 

de impossibilidade jurídica não serve como critério para a proposta de relativização, 

pois não há uma violação promovida pela sentença, tampouco nos atos que a 

antecederam – ou melhor, não há incorreção na aplicação da norma; na verdade, o 

que não existe é correspondência entre a realidade dos fatos e a realidade 

reconhecida pelo ato judicial.144 

Saliente-se, outrossim, que, apesar de propor a harmonização entre valores no 

momento de cada decisão, o respeitável processualista não esclarece os critérios e 

caminhos a serem percorridos pelo Juiz no desenvolvimento ou na concretização  da 

interpretação e, conseqüente, decisão razoável.145 

A contribuição doutrinária sob o sugestivo título de “O dogma da coisa julgada: 

hipóteses de relativização” elaborada por 7HUHVD� $UUXGD� $OYLP�:DPELHU� H� -RVp�
0LJXHO�*DUFLD�0HGLQD, insere-se no âmbito dos trabalhos sobre a “relativização” da 

coisa julgada que, por não pretender desconsiderar a coisa julgada fora do prazo e 

nas hipóteses da ação rescisória, propõe uma reconstrução do sentido e alcance 

                                                
144 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.394. 
145 DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.68. 
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das normas postas e vigentes no ordenamento jurídico pátrio de forma a não 

“estabilizar situações indesejáveis”.146  

Nesse diapasão, oferecem os ilustres processualistas dois caminhos para a 

solução do problema, a saber: a) o reconhecimento de situações em que a coisa 

julgada não estaria sequer formada; b) a realização de interpretação renovada do 

art.485, do Código de processo civil, de modo a conceder-lhe um sentido mais 

amplo. No primeiro grupo – ou seja, das situações que, sequer dão ensejo à 

formação da coisa julgada –, incluem, tanto as sentenças juridicamente inexistentes, 

isto é, as decisões judiciais inquinadas de vício de tal monta, capaz de desfigurá-

las147; quanto as sentenças formadas partir de grau de cognição insuficiente para ser 

acobertada pela coisa julgada – como, por exemplo, as sentenças “fundadas em 

cognição parcial, sumária e não-definitiva”.148 

Defendem os doutrinadores que a sentença de mérito proferida sem que haja 

interesse processual, legitimidade DG� FDXVDP ou possibilidade jurídica do pedido, 

qualifica-se como juridicamente inexistente e, em tal hipótese, não há coisa 

julgada.149  Igualmente, sustentam não ser cabível o ajuizamento da ação rescisória 

nessa situação, pois nada há o que desconstituir, mas sim, e apenas, o que declarar  

“por meio de ação que não fica sujeita a um lapso temporal pré-definido para ser 

                                                
146 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.13-14. 
147 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.27. 
148 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.13-14. 
149 Segundo os autores, processo instaurado, quando ausente uma (ou mais) condição da ação, é 
mero exercício de direito de petição, portanto, direito abstrato, desvinculado do direito material, e 
portanto, como direito de ação inexiste. Assim, afirmam: “pensamos que, em casos assim, houve 
sentenças proferidas em processos que se instauraram apesar da falta de possibilidade jurídica do 
pedido e que, assim como ocorre quando ausente uma das outras condições da ação, consiste em 
sentença juridicamente inexistente” (MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
pp.31-35). 
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movida”.150 No que concerne às sentença nulas, estas, conforme esta concepção, 

encontram-se sob o manto da coisa julgada e para serem desconstituídas, exigem a 

propositura da ação rescisória no prazo de dois anos.151 

Aduzem que as sentenças acolhedoras de pedidos inconstitucionais – isto é, 

aquelas sentenças proferidas com base em lei, objeto de posterior declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade – não 

transitam em julgado e não se encontram sob o manto da coisa julgada. A 

justificativa para isto, segundo eles, é o fato de serem tais sentenças juridicamente 

inexistentes – por veicular pedido juridicamente impossível –, pois baseada em lei 

inexistente – isto é, a lei declarada inconstitucional é expurgada do sistema jurídico 

com efeitos H[�WXQF, portanto, nunca existira.152  

Os referidos processualistas conferem tratamento diverso à hipótese em que, 

na sentença, deixa-se de aplicar determinada norma, por entendê-la inconstitucional, 

e, posteriormente, sobrevém a declaração de constitucionalidade pelo Supremo. 

Igualmente, à hipótese de reiteradas manifestações LQFLGHQWHU WDQWXP��afirmando-se 

a inconstitucionalidade de determinada norma, preconizam merecer disciplina 

diversa. Segundo os doutrinadores, são essas situações, hipóteses de nulidade e, 

portanto, necessário o manejo da ação rescisória com o fito de desconstitui-las, com 

fundamento no art.485, inciso V, do Código de Processo Civil – ofensa à literal 

disposição de lei. Neste contexto, afirmam: “De fato não há como dizer-se que a 

                                                
150 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.39. 
151 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.211-212. 
152 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.39-43. 
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interpretação incorreta da lei não se constitua numa ilegalidade. Interpretação 

correta é aquela que predominantemente emana dos órgãos superiores”.153 

Em relação ao caso particular de obtenção de exame de DNA, após o prazo de 

ajuizamento de ação rescisória, que atesta resultado oposto ao consagrado na 

sentença, seria esta inexistente por falta de uma condição da ação, qual seja, a 

legitimidade de ser parte.154 

Merecem alguns comentários a referida elaboração doutrinária. O tratamento 

diferenciado conferido à Ação direta de inconstitucionalidade e Ação declaratória de 

constitucionalidade, sendo a sentença que consagre a primeira hipótese, inexistente, 

enquanto a encerre a segunda situação, nula. Ora, a manifestação do Supremo 

Tribunal Federal em sede de controle abstrato – seja Ação direta de 

inconstitucionalidade, seja Ação Declaratória, seja ADPF – têm efeitos HUJD�RPQHV, 

H[� WXQF e vinculante (art.28 da Lei n.9.868/99), mostra-se, pois, desarrazoada a 

distinção acima realizada: ou ambas são inexistentes, ou ambas são nulas.  

Outrossim, como já ressaltado, pelo sistema processual brasileiro, a sentença 

que carece de uma das condições da ação não é considerada inexistente. Ao lado 

disso, verifica-se que a concessão de uma margem de discrionariedade muito 

grande, na medida em, consoante a interpretação acima, todas as situações 

poderiam cair na vala comum da carência de condição da ação e, por conseguinte, 

qualificar-se a sentença de inexistente – basta ver que tanto as hipóteses de 

declaração de inconstitucionalidade, como a superveniente produção do exame de 

DNA recebem a mesma disciplina. 

                                                
153 MEDINA, José Miguel Garcia. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: hipóteses de relativização. Coop.: 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.70. 
154 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.203. 
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Por fim, a classificação dos atos em: inexistentes, nulos, anuláveis, ineficazes 

e, assim por diante, apresenta-se como importante componente ideológico. 

Entretanto, ainda não se chegou a um consenso sobre o enquadramento dos atos 

nesta ou naquela categoria. Não há – quer na doutrina, quer na jurisprudência –, 

parâmetros objetivos para estabelecer o que seja um ato inexistente. Com efeito, a 

clássica hipótese de ausência de citação foi consagrada como hipótese de 

inexistência, mas daí a estender tal classificação a todo e qualquer ato que se 

pretenda desconstituir após o trânsito em julgado, é submeter a grave risco a 

estabilidade das relações jurídicas e do sistema como um todo. 

Encontra-se, ainda, a dissertação de mestrado intitulada “Coisa Julgada 

Inconstitucional”, elaborada pelo Juiz Federal )UDQFLVFR� %DUURV� 'LDV� na qual 

propõe a revisão da coisa julgada inconstitucional. Norteiam o trabalho dois vetores 

principais, a saber: (a) o problema das nulidades processuais; (b) a vinculação da 

atividade jurisdicional a princípios informadores de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, quais sejam, os princípios: da Hierarquia das normas, Democrático, 

Legalidade, Isonomia, Separação dos Poderes. 

A luz dos citados paradigmas, conclui o autor que as sentenças que violam a 

constituição são inexistentes, como também, que referidos atos judiciais encontram-

se sujeitos a controle, nos mesmos moldes previstos para os atos legislativos e 

administrativos em desconformidade com a Constituição.155 Argumenta que a 

                                                
155 Essas idéias encontram-se também no trabalho a seguir: DIAS, Francisco Barros. %UHYH�DQiOLVH�VREUH�D�FRLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO [Página eletrônica da Justiça Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Norte], seção doutrina. Disponível em: 
http://www.jfrn.gov.br/docs/doutrina129.doc. Acesso em: 01 set. 2005. 



 

 

63 

sentença constitui norma concreta e deve, por conseguinte, receber o mesmo 

tratamento dispensado à lei.156 

Propõe uma mudança de mentalidade, sem vislumbrar a necessidade de 

qualquer alteração legislativa para que seja corrigido o problema da coisa julgada 

inconstitucional.157 Salienta que os moldes assumidos pela ação rescisória não 

abrangem as situações de decisão tida por inconstitucional, depois de seu trânsito 

em julgado e, nesse diapasão, aponta a “ação declaratória de inconstitucionalidade 

de coisa julgada” como remédio ou instrumento processual adequado para ser 

manejado nas hipóteses em que a questão não chegou ao Supremo Tribunal 

Federal, tendo transitado em julgado, sem que tenham sido esgotados todos os 

recursos cabíveis.  

O doutrinador – ressalte-se – exclui do âmbito de incidência da “ação 

declaratória de inconstitucionalidade de coisa julgada”, a situação representada pela 

decisão que aprecia questão constitucional ter sido decidida de em sede de controle 

difuso – recurso extraordinário – pelo Supremo Tribunal Federal, pois, nesse caso, 

defende que “o resultado dessa decisão deve ser acolhido e, uma vez passado em 

julgado, deve haver coisa julgada de forma absoluta”.158 Por fim, aduz que a referida 

ação não está sujeita a prazos, prescricional ou decadencial, previstos em leis 

processuais, mas submete-se à prescrição do direito material discutido, “dentro das 

                                                
156 Ressalta o autor que “por isso, como a lei, em nosso sistema jurídico, é suscetível de controle de 
constitucionalidade, tanto na forma difusa como abstrata, não vislumbramos qualquer razão para que 
ambas recebam tratamento diverso” (DIAS, Francisco Barros.&RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 1999, p.137). 
157 DIAS, Francisco Barros.&RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999, pp.138-139. 
158 DIAS, Francisco Barros.&RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999, p. 139. 
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hipóteses legais genéricas a esse respeito, levando em conta a espécie de direito, 

se pessoais ou obrigacionais e reais”.159 

Finalmente, ainda dentre os trabalhos que abordam a matéria como hipótese 

de inexistência, encontram-se aqueles elaborados pelo Prof. ,YR�'DQWDV� os quais 

têm o grande mérito de situar a problemática concernente à relativização da coisa 

julgada no âmbito do Direito Constitucional Processual. Entende o jurista que, em 

razão das vicissitudes a que se encontra sujeita a teoria do Processo, esta cada vez 

mais se afasta do rigor das formalidades em busca de uma maior efetividade dos 

pronunciamentos judiciais.160  

Realiza o doutrinador a abordagem da “relativização” da coisa julgada sob dois 

primas: (a) o da Supralegalidade constitucional para registrar que todo sistema 

infraconstitucional deve observar os princípios e normas insculpidos na Constituição 

e, nessa ordem idéias, insere-se a possibilidade de controle de constitucionalidade 

do ato judicial – mais precisamente, da sentença e do acórdão;161 (b) o da 

identificação entre os conceitos de inexistência e nulidade, e, em conseqüência, 

concluir que a decisão inconstitucional consubstancia-se em ato inexistente e pode 

ser expurgada do sistema a qualquer tempo e em qualquer instância.162 

 Salienta o respeitável professor que, apenas na hipótese em que ocorra 

declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato – em que se fundou a decisão 

“desconforme” – pelo Supremo Tribunal Federal, é que entende restar configurada a 
                                                
159 DIAS, Francisco Barros.&RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999, p. 140. 
160 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 
588. Nesse mesmo sentido DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�GD�GpFLPD�TXLQWD�UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 258. 
161 DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�GD�GpFLPD�TXLQWD�UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 260. 
162 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR�– Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, pp. 
593-595; 599. 
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coisa julgada inconstitucional, cabendo, portanto, sua rescisão. No caso de 

interpretação duvidosa ou “mera interpretação constitucional divergente”, entende 

não ser aplicável a rescisão da coisa julgada material.163 

Outrossim, esclarece que a inconstitucionalidade da norma em que se fundou a 

decisão pode ser reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal tanto da forma 

concentrada – ou direta – como pela via do controle Difuso – ou incidental –, neste 

caso, apenas quando ocorrer a suspensão pelo Senado da norma ou ato tido por 

inconstitucional com efeitos HUJD�RPQHV (art.52, inciso X, da CF).164 

Registra, igualmente, o autor sua discordância com o tratamento da 

“relativização” da coisa julgada com bases em parâmetros meramente axiológicos, 

ou seja, o condicionamento da rescisão da coisa julgada a conceitos como justiça-

injustiça.165  

Afirma que a coisa julgada inconstitucional tem por paradigma a ordem 

constitucional vigente à época da prolação da sentença, pouco importando se 

emenda constitucional, posterior à data da decisão, torna inconstitucional a norma 

em que se baseou a decisão. É que nesta hipótese, conforme explica o Prof. Ivo 

Dantas:  

“(...) os fatos são regidos pela Lei vigente à época de sua ocorrência. (...) 
Se, entretanto, sem que haja alteração no texto constitucional vigente 

                                                
163 Afirma o autor: “A inovação de nosso posicionamento, talvez se resuma em clarear uma situação 
que, às vezes, é confundida com a hipótese da Súmula 343 do STF. Em outras palavras: uma coisa é 
interpretação duvidosa, outra é a situação em que se declara a inconstitucionalidade de lei ou ato 
pelo STF” (DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO� 5HJLRQDO� GR� 7UDEDOKR� GD� GpFLPD� TXLQWD� UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 255). Igualmente, 
sustenta: “não estamos advogando, portanto, que mera interpretação constitucional divergente possa 
fundamentar Ação Rescisória” para a correção da coisa julgada inconstitucional (DANTAS, Ivo. “Coisa 
julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP� $GPLQLVWUDWLYR� – Direito 
Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 598). 
164 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 
598. 
165 DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�GD�GpFLPD�TXLQWD�UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 261. 
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àquela data da decisão, mas posteriormente à decisão, foi pronunciada a 
inconstitucionalidade da lei que fundamentou, aí sim, cabível é a 
reapreciação (...)”.166 
 

Considera não haver violação ao princípio da segurança jurídica, na hipótese 

de correção da coisa julgada inconstitucional, porquanto esta apenas seria possível, 

a partir de novo pronunciamento judicial.167 Defende, assim, a utilização da ação 

rescisória, do mandado de segurança e da ação declaratória de nulidade absoluta 

da sentença como meios de ataque à coisa julgada inconstitucional.168  

Quanto à ação rescisória, preconiza não estar ela sujeita ao biênio decadencial 

previsto no art.495, justificando o entendimento no fato de a decisão inconstitucional 

qualificar-se por inexistente.169  

No que se refere ao mandado de segurança, antes de mais nada, roga o jurista 

por uma modificação no entendimento do Supremo Tribunal Federal de modo a 

afastar o enunciado cristalizado na Súmula n.268 – a qual consagra não ser cabível 

o writ contra decisão judicial com trânsito em julgado –, porquanto não consentânea 

com a nova ordem constitucional inaugurada em 1988, na qual se destacam as 

garantias como universalidade da jurisdição (art.5º, inciso XXXV) e valorização dos 

direitos individuais – intangíveis, inclusive, por emendas constitucionais.170 Sustenta 

                                                
166 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 
596. 
167 Esclarece que “a revogação da sentença transitada em julgado (ao contrario do que ocorre com a 
Lei e Atos Administrativos), em razão da definitiva inconstitucionalidade em que ato judicial se 
baseou, não se dará automaticamente, mas sim, através de novo pronunciamento judicial” (DANTAS, 
Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ��)yUXP�$GPLQLVWUDWLYR�– 
Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 604). 
168 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 
597. 
169 Salienta que “(...) frente a uma decisão inconstitucional, e portanto inexistente, àquilo que não 
existe, não se pode fixar prazo” (DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de 
inexistência”, LQ��)yUXP�$GPLQLVWUDWLYR�– Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, 
a.2, n.15, mai./2002, p. 596). 
170 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 
600. 
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que o prazo decadencial fixado para a interposição do remédio constitucional não foi 

recepcionado pelo novo sistema constitucional, razão pela qual vaticina que, apesar 

de esse não ser o posicionamento da Suprema Corte, entende que “quem quer que 

esteja diante de uma coisa julgada inconstitucional, tem o direito líquido e certo de 

contra ela se insurgir, exatamente pelo fato de que a inconstitucionalidade é a pior 

das ilegalidades”.171 

No que tange à ação declaratória de nulidade absoluta da sentença, aponta 

como fundamento legal os artigos 4º e 5º do Código de Processo Civil, e não, o 

artigo 486 do mesmo diploma. Ressalva que a referida ação só vem sendo admitida 

pela doutrina e jurisprudência quando veicule matéria infraconstitucional, entretanto, 

argumenta, citando Francisco Barros Dias, que o problema deve ser visto sob o 

ângulo da inafastabilidade do controle jurisdicional, de forma a utilizarem-se os 

instrumentos jurídicos que o sistema oferece.172 Destaca que a ação declaratória de 

nulidade já foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do prazo da ação 

rescisória, para afastar sentença fundada em norma inconstitucional.173 

������� 7HRULDV� UHFRQKHFHGRUDV� GH� FRLVD� MXOJDGD� H� GD�QHFHVVLGDGH�GH�VXD�GHVFRQVWLWXLomR�

O “Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional”, elaborado pelo jurista 

português 3DXOR�2WHUR, influenciou muito dos trabalhos produzidos no Brasil sobre a 

“relativização” da coisa julgada, notadamente, os que apontam a 

inconstitucionalidade como fundamento para ampliação das hipóteses de sua 

                                                
171 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR�– Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, pp. 
602-603. 
172 DANTAS, Ivo. “Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP�$GPLQLVWUDWLYR�– Direito Público: repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, pp. 
603-604. 
173 DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�GD�GpFLPD�TXLQWD�UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 265. 
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revisão.174 O trabalho aborda a problemática relativa aos atos judiciais irrecorríveis 

em desconformidade com o conteúdo da norma constitucional – o que foi 

denominado de “caso julgado inconstitucional”.175  

Considera o ilustre jurista que, assim como os demais atos que impliquem 

aplicação do Direito, as decisões judiciais são passíveis de apresentar 

inconstitucionalidade.176 Estabeleceu a tipologia do “caso julgado inconstitucional”, 

subdividindo-o em três espécies: (a) decisões judiciais cujo conteúdo viole direta e 

imediatamente um preceito constitucional; (b) decisão judicial que aplique uma 

norma inconstitucional, tenha sido, ou não, objeto de declaração de 

inconstitucionalidade com força obrigatória e geral; (c) decisão judicial que recusa a 

aplicação de uma norma constitucional – caso este, que daria ensejo, ou à aplicação 

de norma inconstitucional, ou à aplicação de outra norma constitucional.177 

Explica o jurista que o conceito de inconstitucionalidade não se confunde com o 

conceito de inexistência e conclui que os atos inexistentes – ou seja, aqueles 

desprovidos dos requisitos essenciais, exigidos de uma sentença para produzir 

efeitos – não chegariam sequer a formar coisa julgada ou produzir efeitos válidos.178  

Quanto às decisões judiciais irrecorríveis violadoras de regras e princípios 

constitucionais, assenta que aquelas se encontram subordinadas ao princípio da 

                                                
174 Podem ser mencionados os trabalhos desenvolvidos por 7+(2'252� -81,25, Humberto; )$5,$, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu 
controle”. ,Q: NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: 
América jurídica, 2002 e /,0$, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. 
São Paulo, RT, 1997. 
175 Segundo Paulo Otero, caso julgado é a decisão judicial que se consolidou na ordem jurídica, não 
estando mais sujeita a qualquer espécie de recurso (OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR�MXOJDGR�LQFRQVWLWXFLRQDO� Lisboa: Lex edições jurídicas, 1993, pp.41-42). 
176 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.9-10. 
177 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.63-65; 75. 
178 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.63-65. 
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constitucionalidade, todavia, não há, na ordem constitucional portuguesa, meios 

específicos de fiscalização dessa modalidade de atos jurisdicionais.179  

Salienta que os valores segurança e certeza jurídica são insuficientes para 

legitimar a validade do caso julgado inconstitucional e, conseqüentemente, as 

decisões judiciais em desacordo com a Constituição são inválidas.180 Propõe a 

criação de um recurso extraordinário atípico como mecanismo eficaz para expurgar, 

a qualquer tempo, do sistema o caso julgado inconstitucional.181 

A partir de uma interpretação do art.282º, nº 3, primeira parte, da Constituição 

portuguesa, defende que, se até a data do trânsito em julgado da decisão judicial, 

fundada em norma inconstitucional, não houver sido declarada a 

inconstitucionalidade da norma em que se fundamentou a sentença, a futura 

declaração dessa não atingirá os efeitos e a validade da decisão anteriormente 

prolatada. Segundo o autor, a segurança e a certeza jurídica são suficientes para 

“salvaguardar ou validar efeitos de actos desconformes com a Constituição quando o  

próprio texto constitucional expressamente admite”182. Nesta situação, afirma o 

jurista: “produzem todos os efeitos típicos de um caso julgado de decisão judicial 

conforme com a Constituição”.183 Nas demais hipóteses, ou seja, naquelas em que 

não teria havido a convalidação expressa pela Constituição184, as decisões judiciais 

                                                
179 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.31-32. 
180 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.60-61. 
181 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.76-77. 
182 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, p.61. 
183 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, pp.83-84; 90-92. 
184 O que, segundo Paulo Otero, ocorre sempre que a inconstitucionalidade: a) decorrer da aplicação 
de norma já declarada inconstitucional com força obrigatória e geral à data da decisão; ou b) derivar 
de decisão que consagre afronta direta e imediata à Constituição (OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR�MXOJDGR�LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 1993, p. 91). 
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não produziriam efeitos jurídicos e sua invalidade poderia ser decretada a qualquer 

tempo.185 

Urge fazer, neste ponto algumas considerações sobre a incorporação da teoria 

de revisão do caso julgado português ao direito pátrio.  

Preambularmente, há que considerar que, antes de ser importada e aplicada à 

realidade de outro ordenamento jurídico, os frutos gerados pelas atividades 

doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, desenvolvidas em país alienígena, 

devem levar em consideração as diferenças havidas entre esses sistemas, no 

âmbito jurídico, político e sócio-econômico.186 

A definição da sentença contra a qual não caiba mais recurso como coisa 

julgada – concepção esta que remonta à tradição romana – apenas se presta 

estabelecer o momento de formação do instituto, entretanto, nada diz sobre a sua 

verdadeira essência.187 Entre nós, sentença não corresponde à coisa julgada – ou, 

ao “caso julgado” português. A coisa julgada pode ser definida como a imutabilidade 

e indiscutibilidade que qualificam a sentença ou os efeitos da sentença, conforme a 

linha de pensamento adotada.188 Nessa perspectiva, mostra-se inconveniente o 

emprego da expressão “coisa julgada que viola a Constituição” ou “coisa julgada 

inconstitucional”, pois, se violação houver, esta não é levada a efeito pelas 

                                                
185 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, p.84. 
186 KRELL� Andreas Joachim. 'LUHLWRV�6RFLDLV�H�FRQWUROH� MXGLFLDO�QR�%UDVLO�H�QD�$OHPDQKD – os 
(des)caminhos de um direito constitucional comparado. Porto Alegre: Fabris editor, 2002, pp.13-15. 
187 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Ainda e sempre a coisa julgada”, LQ�� 5HYLVWD� GH� 'LUHLWR�
Processual: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsói, 1971, pp. 135-136. 
188 Segundo Liebman, a coisa julgada consiste na imutabilidade dos efeitos da sentença. Por seu 
turno, Barbosa Moreira tece criticas à referida definição por entender que a coisa julgada representa a 
imutabilidade do conteúdo do comando sentencial. Por fim, Ovídio Baptista defende que coisa julgada 
é a qualidade de imutabilidade que recai sobre o elemento declaratório do comando sentencial. 
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características da imutabilidade e da indiscutibilidade que representam a coisa 

julgada, mas sim, pelo conteúdo intrínseco da sentença.189 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, no direito português, não existe a 

hipótese de rescisão da coisa julgada baseada em ofensa a literal disposição de lei, 

entre nós, prevista no art.485, inciso V, do Código de Processo Civil.190 Este 

dispositivo, conforme interpretação doutrinária e jurisprudencial pacífica191, abrange 

a sentença de mérito transitada em julgado, prolatada em afronta à norma 

constitucional. Ademais, naquele ordenamento jurídico não existe o correspondente 

ao recurso extraordinário pátrio.192 

                                                
189 Ainda nos dias atuais, processualistas como Nelson Nery Júnior defendem essa idéia: “A sentença 
de mérito transitada em julgado transforma o caráter abstrato da lei ou do direito na situação concreta 
específica objeto da decisão do juiz. Caracteriza-se com OH[�VSHFLDOLV entre as partes, que prevalece 
como OH[�JHQHUDOLV existente no ordenamento jurídico” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 
de Andrade. &yGLJR�GH�SURFHVVR�FLYLO� FRPHQWDGR�H� OHJLVODomR� H[WUDYDJDQWH. 7 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, comentário ao art.468, p.801). 
190 Assim encontra-se disciplinada a revisao portuguesa, correspondente à ação rescisória:  
SECÇÃO  V 
REVISÃO  
ARTIGO 771.º 
 (Fundamentos do recurso) 
A decisão transitada em julgado só pode ser objecto de revisão nos seguintes casos:  
a) Quando se mostre, por sentença criminal passada em julgado, que foi proferida por prevaricação, 
concussão, peita, suborno ou corrupção do juiz ou de algum dos juízes que na decisão intervieram;  
b) Quando se verifique a falsidade de documento ou acto judicial, de depoimento ou das declarações 
de peritos, que possam em qualquer dos casos ter determinado a decisão a rever. A falsidade de 
documento ou acto judicial não é, todavia, fundamento de revisão se a matéria tiver sido discutida no 
processo em que foi proferida a decisão a rever 
c) Quando se apresente documento de que a parte não tivesse conhecimento, ou de que não tivesse 
podido fazer uso, no processo em que foi proferida a decisão a rever e que, por si só, seja suficiente 
para modificar a decisão em sentido mais favorável à parte vencida;  
d) Quando se verifique a nulidade ou a anulabilidade da confissão, desistência ou transacção em que 
a decisão se fundasse; 
e) Quando, tendo corrido a acção e a execução à revelia, por falta absoluta de intervenção do réu, se 
mostre que faltou a sua citação ou é nula a citação feita;  
g) Quando seja contrária a outra que constitua caso julgado para as partes, formado anteriormente.  
Disponível em: <http://www.portolegal.com/CPCiv20030910.htm>. Acesso em: 30/11/2005. 
191 Nesse sentido: NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. &yGLJR�GH�SURFHVVR�FLYLO� FRPHQWDGR� H� OHJLVODomR� H[WUDYDJDQWH� 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
comentário ao art.467, item 29, p.793. MOREIRA, José Carlos Barbosa.&RPHQWiULRV�DR�&yGLJR�GH�3URFHVVR� &LYLO�� Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
pp.129-130. 
192 Essas são as premissas adotadas no trabalho do Prof. Paulo Otero, o que verifica na seguinte 
passagem: “[...] os tribunais, [...] proferindo decisões que não executem a lei, desrespeitem os direitos 
individuais ou cujo conteúdo vá ao ponto de violar a Constituição. Se para as duas primeiras 
situações o direito processual português encontra ŕemédios  ̀contra tais decisões judiciais, já no que 
respeita às decisões violadoras da Constituição, desconhecem-se quaisquer meios específicos de 
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Por outro lado, ao contrário do ordenamento jurídico brasileiro, verifica-se que a 

Constituição Portuguesa193 disciplina os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade de norma constitucional em relação à sentença ungida pela 

coisa julgada – ou, utilizando-se a nomenclatura daquele sistema, constituam caso 

julgado. Naquele ordenamento, a regra é a intangibilidade da coisa julgada, podendo 

a declaração posterior, contida nas decisões proferida pela Corte Constitucional, 

retroagir em hipóteses excepcionais – matérias de cunho eminentemente punitivo – 

e, apenas, se se apresentar mais favorável aos indivíduos submetidos às medidas 

sancionatórias. Manifestando-se sobre os limites das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade, explicita o jurista J.J.Canotilho: 

“Quando a Constituição (art. 282.º/3) estabelece a ressalva dos casos 
julgados isso significa a LPSHUWXEDELOLGDGH das sentenças proferidas com 
fundamento na lei inconstitucional. Deste modo, pode-se dizer que elas não 
são nulas nem UHYLVtYHLV em conseqüência da declaração de 
inconstitucionalidade com força obrigatória geral. (...) O art. 282.º/3 da CRP 
[Constituição da República Portuguesa] estabelece uma excepção ao 
principio da intangibilidade do caso julgado. Nas hipóteses de casos 
julgados em matérias de ilícito penal, ilícito disciplinar e ilícito de mera 
ordenação social, a excepção à ressalva do caso pode justificar-se em 
nome de tratamento mais favorável aos indivíduos que foram sujeitos a 
medidas sancionatórias penais, disciplinares ou contra-ordenacionais. A 
excepção à regra consistiria, portanto, no seguinte: a declaração de 
inconstitucionalidade tem efeitos retroactivos mesmo em relação aos casos 
julgados se da revisão retroactiva das decisões transitadas em julgado 
resultar um regime mais favorável aos cidadãos condenados por ilícito 
criminal, ilícito disciplinar ou ilícito contra-ordenacional”.194 

                                                                                                                                                   
fiscalização” (OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições 
jurídicas, 1993, p.32). 
193 Artigo 282.º (Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade) 
1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral produz efeitos 
desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação 
das normas que ela, eventualmente, haja revogado. 
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por infracção de norma 
constitucional ou legal posterior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor desta 
última. 
3. )LFDP� UHVVDOYDGRV� RV� FDVRV� MXOJDGRV, salvo decisão em contrário do Tribunal Constitucional 
quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de 
conteúdo menos favorável ao arguido. 
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que 
deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da 
inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos n.ºs 1 e 2. 
[grifos nossos]. Disponível em: <http://www.cidadevirtual.pt/asjp/leis/cp.html>. Acesso em: 
20/10/2005. 
194 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
pp.1014-1016. 
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Dessume-se que a simples aplicação, no Brasil, de proposta doutrinária 

elaborada para resolver as antinomias presentes no ordenamento jurídico português 

– e, por considerar as peculiaridades desse sistema –, não deve servir de base para 

amparar a proliferação da idéia de que a “coisa julgada que viola a Constituição” é 

mal para o qual o sistema processo-constitucional brasileiro não dá resposta. 

Por seu turno, o Prof. 3DXOR� 5REHUWR� GH� 2OLYHLUD� /LPD, no trabalho com o 

título de  "Contribuição à teoria da coisa julgada”, propõe a adaptação do conceito de 

coisa julgada, bem como da legislação que disciplina o instituto.  

Invoca uma gama de casos concretos195, nos quais verificam-se situações 

idênticas e resultados antagônicos, para demonstrar que a consagrada 

intangibilidade da coisa julgada está a promover a violação aos princípios da 

isonomia e da legalidade, mácula ao valor justiça, bem como, desatendimento à 

regra da primazia do interesse público sobre o privado.196 

Defende que proteção ao instituto da coisa julgada limita-se a uma das faces 

do princípio da irretroatividade da lei, nesse particular, entendida como a 

impossibilidade de a lei ordinária influir na solução dada ao caso concreto, com 

sentença trânsita em julgado.197 

O doutrinador sufraga a idéia de unicidade do direito, segundo a qual se 

reconhece apenas uma ordem jurídica, fundada na lei e nos princípios como fontes 

                                                
195 Menciona o autor os seguintes exemplos: o reajuste de 147,07% concedido aos aposentados em 
setembro de 1991; o saque do FGTS decorrente da alteração do regime de emprego celetista para 
estatutário; reajuste de 84,32% perseguido pelos empregados particulares e servidores públicos em 
março de 1990 (LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR� j� WHRULD� GD� FRLVD� MXOJDGD. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p.10). 
196 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, pp.9-12. 
197 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, pp.81-86. 
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do direito.198  Assim também, e como conseqüência, sustenta que a sentença deve 

ser considerada ato meramente intelectivo, desprovida de força criativa – logo, não 

pode ser fonte criadora de direitos subjetivos, como assente no direito pátrio, Y�J, o 

art.468, do Código de Processo Civil.199 A partir destas premissas, preconiza que a 

sentença pode ser considerada errada e injusta, todas as vezes que não reflita a 

vontade da lei e, portanto, deve ser retificada.200  

 Afirma o doutrinador que ação rescisória, nos moldes previstos pela legislação 

processual pátria, é insuficiente para preservar as hipóteses de violação ao direito 

objetivo, razão pela qual propõe a instituição da chamada “ação de revisão da coisa 

julgada” a qual se prestaria a desconstituição da coisa julgada sempre que a 

sentença houver: (a) aplicado tese jurídica rejeitada por súmula de tribunais 

superiores; (b) violado a literal disposição de lei – e, portanto, essa hipótese deixará 

de pertencer ao rol de cabimento da ação rescisória; (c) afrontado ao princípio da 

isonomia, ou seja, como corolário da disparidade entre os tratamentos dispensados 

a um caso concreto e a outro paradigma.201 

Nesses moldes, leciona que a ação rescisória apresenta objetivo diferente 

daquele perseguido com a proposta “ação revisional da coisa julgada”, porquanto, 

em sua concepção, aquela se prestaria a desconstituir sentenças decorrentes de 

vícios do processo – ou seja, que apresentassem defeitos quanto ao órgão editor 

(juízo) ou no procedimento – enquanto a segunda, se prestaria a combater o HUUR�LQ�

                                                
198 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, p.104. 
199 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, pp.94-96. 
200 Segundo Paulo Roberto de Oliveira sentença injusta é aquela “que aplica lei não incidente, deixa 
de aplicar a que incidiu ou retira da incidência conseqüência desautorizada pelo preceito” (LIMA, 
Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR� j� WHRULD� GD� FRLVD� MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, p.108). 
201 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, pp.114-120. 
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MXGLFDQGR – isto é, “opção equivocada por tese jurídica”.202 Ademais, considera que o 

disciplinamento da ação rescisória mostra-se inaplicável à “ação revisional da coisa 

julgada”, em razão do prazo decadencial e da interposição na segunda instância 

daquela ação.203 

Conquanto tenha a tese o mérito de lançar as sementes para muitos dos 

trabalhos recentes sobre a “relativização” da coisa julgada, convém destacar, 

entretanto, alguns pontos que, com todo respeito, merecem reparos.  

É cediço que o Direito, ao lado das outras ciências morais, é sistema deôntico 

(dever-ser) e, por seu turno, não se baseia no binômio verdade-falsidade. Por 

conseguinte, qualificar uma sentença como “errada” – por consagrar um resultado 

final e não outro – apresenta-se como incongruência lógica.  

Ademais, o quesito metodológico adotado – tomada de posição entre as teorias 

dualista e unitária do ordenamento jurídico – não se presta a confirmar o ponto 

central da argumentação – o de que existiriam “sentenças erradas” –, na medida em 

que o fato de a sentença, principal ato do juiz no processo, ser apenas reveladora de 

direitos e obrigações preexistentes – e não, fonte criadora – não autoriza a 

conclusão de que apenas uma das hipóteses possíveis de interpretação daquela 

norma seria verdadeira ou falsa, até porque, para o Direito, a “verdade” não é uma 

premissa válida.204 

O juiz, ao sentenciar, não se limita a revelar preceitos abstratos e genéricos 

aplicáveis a situações de fato extremamente claras, mais que isso, deve examinar 
                                                
202 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, p.124. 
203 Segundo Paulo Roberto, o prazo para o ajuizamento da ação revisional da coisa julgada coincidiria 
com o termo final do prazo prescricional para o exercício do próprio direito subjetivo (LIMA, Paulo 
Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR� j� WHRULD� GD� FRLVD� MXOJDGD. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1997, p.121). 
204 DINAMARCO, Cândido Rangel. $�LQVWUXPHQWDOLGDGH�GR�SURFHVVR. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, pp.230-237. 
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corretamente as provas de forma a identificar os fatos, enquadrá-los adequadamente 

em categorias jurídicas e interpretar os textos legais em conformidade com os 

princípios e exigências da realidade social.205  

Com efeito, a legitimidade do sistema decisório não se encontra no “acerto” de 

uma decisão última e isolada, mas no próprio procedimento, ou seja, no modelo 

adotado, mediante o qual os endereçados das decisões aprendem a aceitá-las, 

antes de sua ocorrência concreta e ainda que lhes seja desfavorável. Portanto, 

“correta” ou não a sentença, tem-se que partir da premissa de que foi elaborada em 

conformidade com os VWDQGDUGV adotados pelo sistema e, assim, deve ser aceita.206 

E, ainda, não parece coerente eliminar hipótese de cabimento da ação 

rescisória como forma de autorizar a criação de novo instrumento de revisão da 

coisa julgada.207 Discordamos da proposta de eliminação da hipótese prevista no 

art.485, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto esta – da mesma forma 

como ocorre hoje – teria seu cabimento limitado pelo biênio decadencial e não 

atenderia às situações em que, à época da prolação da sentença, houvesse 

divergência jurisprudencial e mais tarde venha a ser pacificada tese oposta à 

consagrada no julgado. De outro lado, a proposta também não se mostra 

satisfatória, pois, ao restringir o prazo para o ajuizamento da “ação revisional da 

coisa julgada” ao prazo prescricional para o exercício do próprio direito, dá ensejo à 

manutenção da mesma dificuldade que se propõe a combater: a demora na fixação 

de um entendimento majoritário, poderia levar a superação desse prazo, persistindo, 

pois, o problema de decisões “erradas” 

                                                
205 DINAMARCO, Cândido Rangel. $�LQVWUXPHQWDOLGDGH�GR�SURFHVVR. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p.238-239. 
206 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio DSXG LUHMANN, Niklas. /HJLWLPDomR�3HOR�3URFHGLPHQWR. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1975, pp.3-5. 
207 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, p.107. 
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O ponto de partida devem ser os próprios pilares do sistema e se, após a 

fixação do exato alcance do conteúdo das normas existentes, não for possível 

alcançar respostas suficientes para novas imposições da realidade, venham as 

alterações para compatibilizar o Direito com essas exigências, e não o contrário. 

Em trabalhos doutrinários, o Prof. -RVp� 0DULD� 7HVKHLQHU aborda o tema 

“relativização” da coisa julgada, dando ênfase ao meio e sede para a desconstituição 

da coisa julgada. Segundo esta proposta, necessária se faz a previsão legal dos 

casos em que a sentença possa ser rescindida a qualquer tempo, visto que a criação 

de novos casos de sentenças nulas ou inexistentes, apresenta-se temerário, porque 

propicia à decretação da nulidade por qualquer juiz, ainda que a decisão haja sido 

proferida por tribunal superior, assim como, amplia de forma exagerada as hipóteses 

em que a coisa julgada poderá ser afastada, na medida em que “qualquer sentença 

com que não se concorde pode ser apontada como infringente da Lei Maior” – por 

afronta a regra ou princípio.208 

Ademais, defende que a rescisão da sentença, a qualquer tempo, pelo órgão 

competente, mostra-se como o meio mais adequado para dar solução às hipóteses 

excepcionais, “em que se impõe a desconstituição de sentenças válidas, mas 

objetivamente desarrazoadas”.209 

                                                
208 TESHEINER, José Maria. “Caminhos para a relativização da coisa julgada”. Disponível em: 
<http://www.tex.pro.br/wwwroot/42de021202/caminhosparaarelativizacaodacoisajulgada.htm>. Acesso em: 
02/11/2005. 
209 TESHEINER, José Maria. “Relativização da coisa julgada”. Disponível em: 
http://www.tex.pro.br/wwwroot/33de020302/relativizacaodacoisajulgada.htm>. Acesso em: 
30/10/2005. 



 

 

78 

Propõe a nova “ação de revisão do julgado” para solução das questões em que 

ocorra a afronta ao princípio da isonomia, notadamente, nas ações que abranjam 

relações continuativas.210  

Sob tal perspectiva, sugere a inclusão de um parágrafo único no artigo 471, do 

Código de Processo Civil para que a fixação da jurisprudência em sentido oposto ao 

existente no momento da formação da coisa julgada, por súmula do órgão judicial 

competente, possa dar ensejo à propositura na novel ação. Salienta que não se trata 

de hipótese de rescisão da sentença, pois não se cogita de nulidade, “a ação seria 

rigorosamente de revisão do julgado, com efeitos H[� QXQF ou retroagindo, no 

máximo, à data da propositura da ação revisional”.211 

Sob um enfoque um pouco diverso do até, então, exposto, apresentam-se as 

teorias “relativizadoras” que propugnam a quebra da coisa julgada 

independentemente da criação de qualquer novo instrumento processual e, ainda, 

fora das hipóteses e prazo de cabimento da ação rescisória. São, em sentido estrito, 

as verdadeiras propostas de “relativização”. 

Partindo da premissa de que a ciência do Direito não pode afastar-se da 

realidade verificada no mundo dos fatos para promover a transformação de fatos não 

reais em verdadeiros, propõe o Min. -RVp� $XJXVWR� 'HOJDGR a aplicação do 

princípio da moralidade como mecanismo de estabilização das relações jurídicas.  

Argumenta que a atuação do Poder Judiciário encontra-se vinculada ao 

referido princípio, bem como ao princípio da legalidade e, como decorrência lógica, a 

                                                
210 Destaca o autor: “o tratamento desigual de situações iguais aparece pouco nas sentenças relativas 
a relações privadas, fundadas em fatos transeunte. Cada caso é um caso, costuma-se dizer. A 
quebra do principio da isonomia torna-se aparente e chocante  no direito público, sobretudo nas 
relações continuativas” (TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD� GD� VHQWHQoD� H� FRLVD� MXOJDGD� QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.169). 
211 TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD�GD�VHQWHQoD�H�FRLVD�MXOJDGD�QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, pp.190-191. 
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existência e a validade dos atos judiciais estam condicionadas à observância dos 

limites impostos pelos indigitados princípios.212 

Argumenta o autor que o conceito de coisa julgada deve ser “revisitado” com o 

escopo de definir o exato alcance do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Nesse 

contexto, após registrar que o instituto apresenta disciplina constitucional e 

infraconstitucional, assume o entendimento de que a Constituição Federal, em seu 

art.5º, inciso XXXVI, consagrou uma das faces do princípio da irretroatividade da lei, 

para vedar que a lei interfira na solução dada a um caso concreto. Arremata com a 

idéia de que a coisa julgada é uma realidade processual e instrumental a qual pode 

ser revista, a qualquer tempo, quando eivada de vícios graves ou produza 

conseqüências que não sejam amparadas pelo direito.213 

Por fim, preconiza que as sentenças transitadas em julgado cujo conteúdo 

consagre injustiças ou apresentem-se contrárias à moralidade, à realidade dos fatos 

e à Constituição nunca terão força de coisa julgada e poderão ser a qualquer tempo 

desconstituídas. 214 Fundamenta esse entendimento no fato de que: (a) as referidas 

espécies de máculas têm o condão de promover a nulidade absoluta do ato judicial; 

(b) os valores moralidade, legalidade e justiça – pilares do Estado Democrático de 

Direito – são absolutos e prevaleceriam sobre o valor segurança jurídica.215 

                                                
212 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, pp.77-83. 
213 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, pp.84-96. 
214 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, pp.101-103. 
215 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, pp.95-103. 
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Verifica-se que as hipóteses de “relativização” apresentadas no trabalho ora 

encerram extrema amplitude, ora traduzem peculiaridades e casuísmos, o que não 

se coaduna com uma abordagem técnica do tema, como também não permitem 

chegar ao estabelecimento de um critério científico, capaz de expressar, 

abstratamente (método, hipótese, instrumentos), a necessidade de aplicação da 

teoria. Observe-se como se manifesta sobre as hipóteses de cabimento da 

“relativização”: 

Podem ser consideradas como sentenças injustas, ofensivas aos princípios 
da legalidade e da moralidade e atentatórias à Constituição, por exemplo, 
as seguintes: 

a) a declaratória de existência de preclusão quando esse fenômeno 
processual inexiste por terem sido falsas as provas em tal sentido; 

b) a expedida sem que o demandado tenha sido citado com as 
garantias exigida pela lei processual; 

c) a originaria de posição privilegiada da parte autora que, 
aproveitando-se de sua própria posição de monopólio e do estado de 
necessidade do réu, demanda a este por razão de um crédito juridicamente 
infundado; 

d) a baseada em fatos falsos depositados no curso da lide; 
e) a reconhecedora da existência de um fato que não está adequado 

à realidade; 
f) a sentença conseguida graças a um perjúrio ou a um juramento 

falso; 
g) a ofensiva à soberania estatal; 
h) a violadoras dos princípios guardadores da dignidade humana; 
i) a provocadora de anulação dos valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa; 
j) a que estabeleça, em qualquer tipo de relação jurídica, preconceito 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas di discriminação 
(arts. 1º e 3º da CF); 

k) a que obrigue a alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, 
de modo contrário à lei; 

l) a que autorize a pratica de tortura, tratament5o desumano ou 
degradante de alguèm; 

m) a que julga válido ato praticado sob a forma de anonimato na 
manifestação de pensamento ou que vede essa livre manifestação; 

n) a que impeça a liberdade de atuação dos cultos religiosos; 
o) a que não permita liberdade na atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação; 
p) a que consagra a possibilidade de violação ao direito da 

intimidade, da vida, da honra e da imagem das pessoas; 
q) a que abra espaço para a quebra do do sigilo da correspondência; 
r) a que impeça alguém de associar-se ao de permanecer associado; 
s) a que torne nenhuma a garantia do direito de herança; 
t) a que inviabilize a aposentadoria do trabalhador; 
u) a que reduza o salário do trabalhador, salvo o caso de convenção 

ou acordo coletivo; 
v) a que autorize a empresa, por motivos de dificuldades financeiras, 

a não pagar o 13º salário do trabalhador; 
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w) a que não conceda a remuneração do trabalho noturno superior ao 
diurno; 

x) a que não permita o gozo de férias anuais remuneradas; 
y) a que não reconheça como brasileiros natos os nascidos no Brasil, 

ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de 
seu país; 

z) a que estabeleça distinção entre brasileiros natos e naturalizados, 
além dos casos previstos na CF; 

aa) a que permita a brasileiros naturalizados exercerem os cargos de 
Presidente da República, Presidente da Câmara de Deputados, Presidente 
do senado Federal, ser Ministro do STF, ser oficial das Forças Armadas e 
outros cargos (art. 12, § 3º); 

bb) a que proíba a União executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e fazendária – XXI, do art. 21; 

cc) a que autorize alguém a assumir cargo público descumprindo os 
princípios fixados na CF e nas leis específicas; 

dd) a que ofenda, nas relações jurídicas de direito administrativo, o 
princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade e 
da publicidade; 

ee) a que reconheça vitalício no cargo o juiz com, apenas, um ano de 
exercício; 

ff) a que atende contra os bons costumes, os valores morais da 
sociedade, que reconheça casamento entre homem e homem, entre mulher 
e mulher; 

gg) a que, no trato de indenização de propriedade pelo poder público, 
para qualquer fim, não atenda ao princípio da justa indenização; 

hh) a que considere eficaz e efetiva dívida de jogo ilícito.216 
 

Merece elogio a iniciativa em apontar situações qualificadas, pelo Min. José 

Delgado, como “injustiças graves”, ou seja, casos excepcionais para as quais o 

apego ao formalismo já não se mostra como resposta adequada aos anseios sociais 

e fins perseguidos pelo moderno processo civil. Entretanto, a quebra da segurança 

jurídica não pode ter como paradigma a adoção de conceito jurídico indeterminado 

como é o de injustiça grave ou séria. O que é o justo? Estaria o autor a referir-se ao 

justo absoluto? Como demonstrar a existência deste – caso exista? A que órgão 

incumbiria reconhecer a ocorrência da injustiça grave? E como estabelecer o grau 

da injustiça?  

                                                
216 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.) &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, pp.101-103. 
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Justiça, como valor, pode ser tomada sob enfoques objetivo e subjetivo e, 

também, varia no tempo e no espaço. Destaque-se o ensinamento do Prof. Nelson 

Saldanha sobre o tema: 

Entende-se a justiça em relação com determinado critério ou princípio, e 
śente-se à justiça dentro de determinadas circunstâncias. [...] É válido dizer 

que em todo sistema jurídico (ou político) existe uma idéia de justiça. [...] 
Mas qualquer sistema, ao elaborar-se no plano histórico, passa por opções 
concretas alusivas a saber q́ual justiça  ̀será adotada. E aí entram decisões 
fundamentais ligadas à estrutura de classes, aos valores dominantes, e ao 
contexto em que ocorre aquela elaboração [...].217 �

+XPEHUWR� 7KHRGRUR� -~QLRU� H� -XOLDQD� &RUGHLUR� GH� )DULD� em trabalho 

denominado "A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para 

seu controle”, abordam a temática a partir do conflito entre coisa julgada e 

Constituição.  Argumenta que a matéria foi suscitada num parecer relativo a um 

processo atinente à desapropriação, no qual o Poder Público foi condenado a 

indenizar um mesmo proprietário de mesmo imóvel mais de uma vez.218  

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, conforme salientado 

supra, seguindo os passos do jurista português Paulo Otero, propõem uma 

reformulação do controle dos atos do Poder Público, com destaque para a coisa 

julgada inconstitucional, de forma a conciliar os ideais de segurança e os anseios de 

justiça. Segundo eles, está ocorrendo uma “hipervalorização do papel do juiz”, na 

medida em que se encontra o Poder Judiciário em posição de supremacia quanto 

aos demais Poderes estatais. Ademais, defendem que as decisões judiciais não 

podem ficar imunes ao controle estatal, pois reconhecer o reconhecimento deste fato 

                                                
217 SALDANHA, Nelson. )LORVRILD�GR�'LUHLWR. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, pp.139-140. 
218 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.123-124. 
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em relação às decisões judiciais inconstitucionais é o mesmo que conceder ao 

Judiciário poder absoluto e exclusivo de definir o sentido da constituição.219 

Outrossim, após registrarem que a atividade jurisdicional encontra-se 

subordinada ao princípio da constitucionalidade – segundo o qual a validade e 

eficácia de uma norma ou ato está condicionada à sua conformidade com a 

Constituição –, preconizam que a coisa julgada não pode suplantar a lei, “sob pena 

de transformá-la em instituto mais elevado e importante que a lei e a própria 

Constituição”. Aduzem que, se a lei encontra-se, a todo tempo, suscetível de ter 

reconhecidos os efeitos negativos da inconstitucionalidade, outra sorte não tem a 

sentença sob o manto da coisa julgada.220 

Outra pilastra sobre a qual se assenta a teoria em comento, refere-se à recusa 

de VWDWXV constitucional à coisa julgada e, portanto, no que tange à relação entre o 

princípio da constitucionalidade e a imutabilidade da coisa julgada, sustentam que: 

a) não existe conflito entre princípios constitucionais, na medida em que o instituto 

da coisa julgada tem caráter infraconstitucional; b) há entre eles uma relação de 

antecedente e conseqüente, posto que apenas se pode falar em intangibilidade da 

coisa julgada se demonstrada, previamente, sua adequação à Constituição; c) não 

pode ser aplicada a técnica de ponderação de valores a partir dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que esta incide, exclusivamente, nas 

hipóteses de conflito entre princípios constitucionais.221 

                                                
219 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.128-129. 
220 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.130. 
221 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.141-144. 
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Um aspecto que particulariza e distingue a teoria em apreciação, reside no fato 

de os autores considerarem a sentença que viola diretamente a Constituição padece 

de nulidade absoluta, e não, de inexistência. Acrescentam, nessa perspectiva, que a 

coisa julgada inconstitucional poderia ser impugnada por qualquer meio – ação 

rescisória, ação declaratória de nulidade ou embargos à execução – e a qualquer 

tempo, tal qual ocorre com os demais atos eivados de inconstitucionalidade.222 Com 

vistas à ausência de limites temporais, como também à ausência de distinção quanto 

à natureza do processo, aduzem os doutrinadores em referência que: “deve ser 

reconhecido aos juízes um poder geral de controle incidental da constitucionalidade 

da coisa julgada”.223 

Em recente obra específica sobre o tema, chamada “Coisa julgada e sua 

revisão”, (GXDUGR�7DODPLQL admite vários mecanismos de quebra da coisa julgada, 

além da ação rescisória. Aponta, dentre eles: os embargos à execução, a argüição 

por descumprimento de preceito fundamental, o KDEHDV� FRUSXV e o mandado de 

segurança. Apresenta como “vetor comum” ou critério de aplicação, a “ponderação 

dos valores constitucionais envolvidos”, pois afirma que não será em todo caso que 

a coisa julgada inconstitucional deverá ser desconstituída. Os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade serão os “veículos” para se determinar quais 

valores constitucionais devem prevalecer “o da segurança jurídica, de que a coisa 

                                                
222 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.148-153. 
223 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.154. 
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julgada é instrumento, ou aqueles afrontados pelo pronunciamento 

ínconstitucional ”̀.224 

Argumenta o processualista que a ponderação de valores não deve fazer-se, 

exclusivamente, em sede legislativa, mas, pode apresentar-se para a composição de 

todo e qualquer conflito de valores e, portanto, aplica-se em matéria de coisa julgada 

– que, segundo ele, é a realização do princípio da segurança jurídica.225 Nesse 

contexto, apresenta as diretrizes concretas objetivas para a aplicação da referida 

técnica nos seguintes termos: 

Deve-se considerar o princípio da proporcionalidade, com seus 
subprincípios: da adequação (a medida tem de ser suscetível de atingir o 
fim escolhido), da necessidade ou restrição menor possível (deve-se 
escolher o meio mais brando possível para a consecução do fim eleito e que 
não exceda os limites indispensáveis para tanto) e da proporcionalidade em 
sentido estrito ou ponderação propriamente dita (o ônus imposto ao valor 
sacrificado deve ser menor do que os benefícios propiciados ao valor 
prevalecente). A ponderação, por sua vez, envolve: identificar exatamente 
os princípios em conflito; atribuir a cada um deles a correspondente 
importância, em vista das peculiaridades do caso; decidir a respeito da 
prevalência de um ou de alguns sobre os demais, e em quais limites.226 

�����&RQVLGHUDo}HV�VREUH�DV�FRODERUDo}HV�GRXWULQiULDV�

Preambularmente, observa-se que algumas propostas doutrinárias sobre o 

tema remetem o estudioso a conceitos como inexistência jurídica ou sentença 

juridicamente impossível. Tais categorias não guardam correspondência com 

normas, expressamente, previstas no subsistema processual civil brasileiro.227  

                                                
224 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
pp.559-574. 
225 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
pp.574-577. 
226 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.613. 
227 Nesse particular, discordamos do entendimento defendido pela Prof. Teresa Arruda Alvim 
Wambier, segundo a qual a categoria inexistência – na perspectiva de plano ao lado da validade e 
eficácia no qual se distribuem os atos jurídicos – encontraria previsão expressa no processo civil 
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A atitude do cientista do direito, frente a seu objeto, não tem que ser dogmática 

–  ou seja, não precisa estar confinada aos estritos limites, hipóteses e instrumentos 

consagrados pelo ordenamento jurídico posto.228 É evidente que poderá pensar 

novas soluções para as exigências que a “voracidade das transformações sociais”229 

impõem, entretanto, para que o processo de revisão e atualização – trazido no corpo 

das elaborações doutrinárias – venha a ser recebido pelo ordenamento jurídico, 

deve ele guardar coerência interna com o sistema normativo como um todo.230 É, 

nesse contexto que o Prof. João Maurício Adeodato afirma que toda e qualquer 

ciência é dogmática, pois: 

“[...]não pode questionar as bases sobre as quais assenta seus axiomas, 
sob pena de negar a si própria. Tem que ser racionalmente sistematizada 
em postulados em princípios intangíveis para atividade científica mesma. 
[...] A inquestionabilidade dos pontos de partida, contudo, não significa que 
os dogmas jurídicos sejam interpretações estáticas da conduta social, uma 
vez que precisam ser constantemente revistos a fim de acompanhar a 
mutabilidade inerente à aquela conduta”.231 

 

Entende-se, assim, o porquê de José Carlos Barbosa Moreira, quando trata do 

tema "relativização" da coisa julgada, convocar os juristas a respeitarem os ditames 

da lógica e submeter suas construções teóricas à pedra de toque, representada pelo 

direito positivo.232 

                                                                                                                                                   
brasileiro (MEDINA, José Miguel Garcia. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: hipóteses de relativização. 
Coop.: Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.26-36).  
228 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. ,QWURGXomR� DR� HVWXGR� GR� 'LUHLWR: técnica, decisão, 
dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003 pp.47-51). 
229 SILVA, Ovídio A. Baptista da. “Relativizar a coisa julgada?” LQ�� 5HYLVWD� 'LDOpWLFD� GH� 'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.13, p.102, abr./2004. 
230 Como bem explica o Prof. Tércio Sampaio Ferraz: o jurista contemporâneo preocupa-se, assim, 
com o direito que ele postula ser um todo coerente, relativamente preciso em suas determinações, 
orientado para uma ordem finalista, que protege a todos indistintamente (FERRAZ JUNIOR, Tércio 
Sampaio. ,QWURGXomR�DR� HVWXGR�GR�'LUHLWR: técnica, decisão, dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2003 p.82). 
231 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.31. 
232 segundo o jurista, não faz sentido sustentar a inexistência jurídica e, ao mesmo tempo, invocar o 
cabimento da ação rescisória, remédio pertinente na hipótese de sentenças transitas em julgado; se a 
sentença não existe, não há que ser suscitada o referido meio processual de desconstituição. Por 
outro lado, critica o entendimento daqueles que defendem existir coisa julgada e não enfrentam o 
problema relativo às proibições constantes dos arts.471 e 474, do Código de Processo Civil – que, 
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Sob um enfoque dogmático, também não parece adequada a utilização dos 

conceitos de injustiça grave ou injustiça séria como forma de conferir validade ao 

argumento. A dogmática jurídica apresenta, como ponto de partida ou dogma,  a 

exigência de que os problemas – selecionados como juridicamente relevantes, vez 

que têm que ser necessariamente decididos – encontrem suas soluções a partir de 

normas integrantes do próprio ordenamento jurídico – é daí que emerge a validade 

do argumento, como já ressaltado. É nesse contexto que o Prof João Mauricio 

Adeodato ensina:  

$�DILUPDWLYD, por exemplo, GH�TXH�QmR�p� MXVWR� �H�DVVLP�QmR�p� MXUtGLFR� 
um sistema que proíba a liberdade de imprensa ou consagre a 
desigualdade entre homens e mulheres p� SHUHPSWRULDPHQWH�DQWLSRVLWLYLVWD�� DQWLGRJPiWLFD�� MXVQDWXUDOLVWD, até, neste amplo sentido 
dado aqui.233 
o direito continua axiológico como inevitavelmente o é, mas seu valor não 
está pré-fixado por qualquer instância a ele anterior ou superior. Ele não é 
imposto pela infalibilidade do Papa ou da Santa Madre Igreja, pela natureza 
ou por qualquer escatologia, QHP� p� IL[DGR� D� SDUWLU� GHVWD� RX� GDTXHOD�FRQFHSomR�TXH�DOJXpP�WHQKD�GH��MXVWLoDC ou de ŕazão .̀234 
Basta que se observe R� FRQFHLWR� GH� MXVWLoD� DGYLQGR� GRV� WULEXQDLV�PRGHUQRV, que são de fato responsáveis pela realização, no sentido literal 
e filosófico, de t́ornar real ,̀ do direito e da norma jurídica. �-XVWDC� p� D�GHFLVmR�TXH�WRPD�SRU�EDVH�DV�UHJUDV�GR�VLVWHPD�GRJPiWLFR�SRVLWLYDGR�SHOR�SRGHU��VHMD�SHOR�7DOLEm��VHMD�SHODV�FRUWHV�GH�$PVWHUGm���,QMXVWLoDC�SHUPDQHFH��HP�WHUPRV�MXUtGLFRV��XP�FRQFHLWR�LQWHUQR�DR�SUySULR�GLUHLWR�SRVLWLYR.[grifo nosso]235 

 

Assim, não se apresenta congruente assumir uma postura dogmática – a partir 

da consideração dos próprios limites impostos pelo sistema jurídico – e, 

concomitantemente, invocar o valor como justiça para garantir a autoridade e 

racionalidade da argumentação. O valor justiça teria que estar sedimentado em uma 

norma do sistema – regra ou princípio –, porquanto invocar o valor justiça – como 

                                                                                                                                                   
respectivamente, prevê a vedação de ser reapreciada, relativamente a mesma lide, as questões já 
decididas e a eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual repele novas alegações e defesas que 
poderiam ter sido opostas, visto que a primeira abrange o dedutível e o deduzido (MOREIRA, José 
Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, p.8). 
233 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.213. 
234 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.220. 
235 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.295. 
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sinônimo de valor supremo a ser atingido pelo direito – não condiz com o atual 

estágio evolutivo da ciência jurídica. 

Desta feita, ao tempo em que merece louvor – pela a abertura que apresentam 

– a doutrina e jurisprudência pátrias ao propiciarem a elaboração das chamadas 

teorias da “relativização” da coisa julgada, igualmente, convém chamar a atenção 

para as bases e metodologia aplicada ao objeto do estudo dessas construções. Do 

contrário, pode-se tornar esvaziada ou inservível aos fins para os quais se 

apresenta, quando deixar “a tranqüila segurança do discurso teórico, perdendo a 

dimensão estática e formal com que o raciocínio abstrato lhe protege”236 e for 

transferida para SUD[LV�  
Há que se destacar que o que está sendo posto em prova, em última análise, é 

a própria coerência do ordenamento jurídico e seu fundamento de validade, pois, 

para o direito, o argumento não vale por ser racional, ou por não ser empiricamente 

demonstrável, vale sim, por ser construído a partir de uma norma do sistema.237 

�������$�FRLVD�MXOJDGD�p�JDUDQWLD�FRQVWLWXFLRQDO�

A coisa julgada sempre mereceu atenção dos textos constitucionais pátrios. Da 

mesma forma, a Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, XXXVI,  consagrou a 

proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.238 

Impõe-se, nessa ordem de idéias, analisar a norma insculpida no art.5º, inciso 

XXXVI, da Constituição e estabelecer o alcance da proteção deferida à coisa julgada 

por ela, pois se trata do ponto de partida para a abordagem da “relativização” da 

                                                
236 SILVA, Ovídio A. Baptista da. “Relativizar a coisa julgada?” LQ�� 5HYLVWD� 'LDOpWLFD� GH� 'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.13, pp.102-112, abr./2004. 
237 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.215. 
238 Estabelece o art.5º, inciso XXXVI, da CF: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada”. 
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coisa julgada. É a partir desse pressuposto que será possível estabelecer as exatas 

dimensões do instituto, bem como, verificar as hipóteses e os meios para sua 

quebra. 

Instalou-se intenso debate sobre a índole constitucional ou infraconstitucional 

da coisa julgada. Nesse contexto, encontram-se diferentes teorias para explicar o 

instituto: aquela segundo a qual a coisa julgada seria um verdadeiro princípio; há, 

ainda, a teoria que eleva a coisa julgada à garantia constitucional; ao lado destas, 

apresenta-se a construção teórica conforme a qual a coisa julgada seria uma regra 

de natureza infraconstitucional e, assim, a norma contida no dispositivo 

constitucional dirigir-se-ia ao legislador ordinário, ou seja, a lei nova não poderia 

retroagir para atingir a coisa julgada. A regra constitucional consubstanciaria, 

apenas, uma das formas de expressão do princípio da irretroatividade.239 

A partir da aplicação do método hermenêutico gramatical, Paulo Roberto de 

Oliveira Lima considera que, somente, duas ilações são possíveis no que se refere 

ao dispositivo, a saber: a) ou a lei não pode emprestar ao instituto da coisa julgada 

estrutura e limites que impliquem restrição ao seu conteúdo; b) ou a lei não pode 

modificar o conteúdo do julgado após a formação da coisa julgada.240  

                                                
239 Nesse sentido ver: LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São 
Paulo, RT, 1997; BERALDO, Leonardo de Faria. “A relativização da coisa julgada que viola a 
Constituição”. LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio 
de Janeiro: América jurídica, 2003; TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD�GD�VHQWHQoD�H�FRLVD�MXOJDGD�QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001; DELGADO, José Augusto. “Efeitos da 
coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002; THEODORO�JUNIOR, Humberto e 
FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu 
controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: 
América jurídica, 2002. NASCIMENTO, Carlos Valder. “Coisa julgada inconstitucional”, LQ� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002; ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional”, LQ� NASCIMENTO, 
Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003. 
240 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, RT, 1997, 
pp.84-86. 
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À consideração de que não se pode engessar o sistema e sacralizar o instituto 

da coisa julgada, defende o jurista que a norma prevista no art.5º, inciso XXXVI, 

abrange o comando emergente do dispositivo da sentença, e não, o instituto da 

coisa julgada.241 Arremata sua exposição com as seguintes considerações: 

Consoante se observa, é perfeitamente constitucional a alteração do 
instituto da coisa julgada, ainda que a mudança implique restringir-lhe a 
aplicação, na criação de novos instrumentos de seu controle, RX�DWp�QD�VXD�VXSUHVVmR��HP�DOJXQV�RX� WRGRV�RV�FDVRV. (...) Como se vê, a proteção 
constitucional da coisa julgada é mais tímida do que se supõe (...) não é 
mais do que uma das muitas faces do princípio da irretroatividade da lei.242 

 

Outro não é o ensinamento do Ministro José Augusto Delgado sobre o 

conteúdo da norma constitucional em apreciação: 

(...). É uma mensagem de carga indicativa no sentido de que a lei, em sua 
expressão maior, não há, ao entrar no mundo jurídico, de produzir eficácia, 
em nenhuma hipótese, que leve a causar qualquer diminuição aos limites da 
sentença trânsita em julgado. (...) O tratamento dado pela Carta Maior à 
coisa julgada não em o alcance que muitos intérpretes lhe dão. A respeito 
filio-me ao posicionamento daqueles que entendem ter sido a vontade do 
legislador constituinte, apenas configurar o limite posto no art.5º, XXXVI, da 
CF, impedindo que a lei prejudique a coisa julgada.243 

 

Igualmente, Carlos Valder do Nascimento aduz que a proteção à coisa julgada 

limita-se “à substância daquilo que foi decidido”, portanto não pode a lei ordinária 

alterá-la. Acrescenta que a coisa julgada não tem VWDWXV constitucional, na medida 

em que a Magna Carta não disciplina “matéria de natureza estritamente 

instrumental”.244 

                                                
241 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, RT, 1997, 
pp.84-85. 
242 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, RT, 1997. 
p.86. 
243 DELGADO, José Augusto. “Efeitos da coisa Julgada e os princípios constitucionais”, ,Q� 
NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América 
jurídica, 2002, p.84. 
244 NASCIMENTO, Carlos Valder. “Coisa julgada inconstitucional”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder 
(coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.08. 
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Por seu turno, o processualista Humberto Theodoro Júnior, ao fundamento de 

que a garantia de intangibilidade à coisa julgada não tem sede constitucional, mas 

resulta de norma prevista no Código de Processo Civil, ressalta que deve 

subordinar-se ao princípio da constitucionalidade o qual se mostra, 

hierarquicamente, superior àquela garantia. Sustenta que a lei ordinária conceitua e 

confere imutabilidade e indiscutibilidade à sentença trânsita em julgado, não estando 

o instituto da coisa julgada sob o manto da proteção constitucional. Funda sua 

conclusão no argumento de que, se houvesse a pretensão de conferir proteção 

constitucional ao instituto, a própria Constituição traçaria as hipóteses excepcionais 

em que caberia a ação rescisória, o que não ocorre. Conforme o autor, entender que 

a coisa julgada é matéria de índole constitucional, implica concluir que a ação 

rescisória – de natureza infraconstitucional - ao limitar a primeira, está a invadir a 

esfera de competência do legislador constituinte, o que não seria aceitável, na 

medida em que apenas a norma constitucional poderia consagrar tais restrições.245 

Segundo esse enfoque, o alcance da norma constitucional seria ainda mais 

restrito do que aquele esboçado nos posicionamentos expostos acima, na medida 

em que a coisa julgada estaria resguardada apenas contra a atuação dos recursos. 

Destaco a lição do autor sobre o tema:  

(...) Assim, o que se pode deduzir é que nem para a Constituição Federal 
nem para a lei processual comum a imutabilidade da coisa julgada é 
absoluta. Simples lei infra-constitucional tem, pois, em nosso sistema 
jurídico o poder de definir quando a coisa julgada é imutável e quando é 
rescindível (vale dizer, não imutável). 'HQWUR�GHVWD�YLVmR��R�TXH�VREUHVVDL�p� VLPSOHVPHQWH� D� IRUoD� GD� UHV� LXGLFDWD� SDUD� LPSHGLU� TXH� D� VHQWHQoD�VHMD�DOWHUDGD�SRU�VLPSOHV�UHFXUVR. 246 (grifo nosso) 

 

                                                
245 THEODORO�JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro de. $�FRLVD�-XOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO�H�
RV� LQVWUXPHQWRV� SURFHVVXDLV� SDUD� VHX� FRQWUROH. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.). &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.134-140. 
246 THEODORO�JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro de. $�FRLVD�-XOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO�H�
RV� LQVWUXPHQWRV� SURFHVVXDLV� SDUD� VHX� FRQWUROH. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.). &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.141. 
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Ainda dentre aqueles que relacionam o dispositivo constitucional à proibição de 

retroatividade da lei, encontra-se José Maria Tesheiner o qual entende, entretanto, 

que a lei não pode eliminar o instituto da coisa julgada, porquanto esta se qualifica 

como cláusula pétrea da Constituição e, portanto, insuscetível de mudança 

promovida, inclusive, por emenda constitucional. 247 

Por considerar que a garantia da coisa julgada consubstancia-se “DSHQDV em 

um princípio”, o Professor Paulo Roberto Lyrio Pimenta defende o caráter relativo do 

instituto e, por conseqüência, a possibilidade de ser “afastada no caso concreto a 

coisa julgada para que outros princípios constitucionais sejam aplicados”.248 

À frente de uma posição mais moderada, encontra-se o Prof. Cândido Rangel 

Dinamarco, segundo o qual, a coisa julgada é um instituto de natureza constitucional 

e não, meramente, de direito processual. Leciona que a norma constitucional 

protege a situação concreta, solucionada por sentença irrecorrível contra as 

interferências do legislador ordinário – o qual não pode dar nova disciplina a ela –, 

dos juízes – os quais não podem exercer a jurisdição sobre aquela – e, ainda, das 

partes – que não podem voltar a trazer à discussão a matéria.249 

Nessa linha de idéias, também se encontra o Prof. Nelson Nery Júnior para 

quem o instituto da coisa julgada revela natureza constitucional e destina-se a 

promover a garantia das relações jurídicas e sociais. Segundo o processualista, o 

instituto da coisa julgada é elemento de formação do próprio Estado Democrático de 

Direito e, nessa medida, constitui cláusula pétrea da Constituição. Conclui que, por 

                                                
247 TESHEINER, José Maria. (ILFiFLD�GD�VHQWHQoD�H�FRLVD�MXOJDGD�QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.171. 
248 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. “Embargos à execução e decisão de inconstitucionalidade: 
relatividade da coisa julgada: CPC art.741, parágrafo único – MP 2.180”, LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.2, maio 2003, p.99. 
249 DINAMARCO, Cândido Rangel. 5HODWLYL]DU� D� FRLVD� -XOJDGD� PDWHULDO. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.). &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.54-55. 
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integrar o núcleo intangível da Constituição, não pode o instituto da coisa julgada ser 

modificado ou abolido por emenda constitucional, lei ordinária ou por decisão judicial 

posterior.250 

O processualista Alexandre Freitas Câmara manifesta-se sobre o tema, 

aduzindo que a coisa julgada constitui, a um só tempo, garantia constitucional da 

segurança jurídica e direito fundamental. Sustenta, ainda, que o art.5º, inciso XXXVI, 

da Constituição não somente consagra o princípio da irretroatividade da lei, como 

também estabelece a proteção do instituto contra as leis que tenham o condão de 

prejudicá-lo. Destaca o autor que a retroatividade da lei mostra-se como apenas uma 

das formas de lesar o instituto da coisa julgada e assenta que, mesmo sem retroagir, 

uma lei pode ser considerada inconstitucional por prejudicar o referido instituto.251 

Pronuncia-se sobre o tema nos seguintes termos:  

(...) não se está apenas assegurando o princípio da irretroatividade das leis. 
Sustentar isto implica, a meu ver, ler a Constituição à luz da Lei de 
Introdução ao Código Civil, cujo art.6º estabelece que q́ue a lei em vigor 
terá efeito imediato e geral, respeitados o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada .̀ Ora, não se deve ler a Constituição à luz da 
norma infraconstitucional, mas exatamente o contrário!.252 

 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart assinalam que a coisa julgada 

qualifica-se como fenômeno típico e exclusivo da atividade jurisdicional e através 

dela torna-se indiscutível a decisão proferida pelo órgão jurisdicional que passa a 

assumir contornos de ĺei no caso concreto  ̀ (expressão usada entre aspas pelos 

autores) e por isso: “somente a função jurisdicional é que pode conduzir a uma 

                                                
250 NERY JUNIOR, Nelson. 7HRULD�JHUDO�GRV�UHFXUVRV. 6 ed. São Paulo: RT, 2004, pp.511-512.  
251 CÂMARA, Alexandre Freitas. “Relativização da coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.193. 
252 CÂMARA, Alexandre Freitas. “Relativização da coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, Carlos 
Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.193. 
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declaração que se torne efetivamente imutável e indiscutível, sobrevivendo mesmo à 

sucessão de leis (art.5º, XXXVI, da CF)”.253 

Com efeito, as propostas de “relativização” da coisa julgada, no que tange ao 

alcance e sentido da norma prevista no art.5º, inciso XXXVI, da Constituição, 

convergem seus argumentos para a afirmação de que não há proteção absoluta à 

coisa julgada – ou seja, tanto o legislador ordinário, quanto o constituinte derivado 

podem modificá-la; e, de outro lado, que a proteção estabelecida 

constitucionalmente não se refere ao instituto, mas sim, a imutabilidade dos efeitos 

do comando emergente da sentença prolatada no caso concreto. E, para superar 

este obstáculo, recorre-se às idéias de que as hipóteses ensejadoras de 

relativização não formariam coisa julgada – porque aí, nem lei, nem juiz estariam a 

afrontar a garantia constitucional – ou de que, mesmo caracterizada a coisa julgada, 

o juiz poderia afastá-la mediante a ponderação de interesses, visto que a garantia 

em comento não poderia, em todo e qualquer caso, superar valores como boa-fé, 

dignidade da pessoa humana, moralidade, Supralegalidade da Constituição etc. 

Entretanto, o instituto da coisa julgada apresenta-se como norma motriz e 

matriz do sistema constitucional-processual e materializa os princípios da segurança 

jurídica e do devido processo legal. É importante notar que a Constituição não 

consagra, em vão, normas e princípios, como também não cabe, por via 

interpretativa, restringir o alcance das garantias trazidas no bojo do texto 

constitucional.  

O fato de o instituto da coisa julgada constituir verdadeira cláusula pétrea da 

Constituição não significa que não possa sofrer modificações nos seus contornos. 254 

                                                
253 ARENHART, Sérgio Cruz & MARINONI, Luiz Guilherme. 0DQXDO�GR�SURFHVVR�GH�FRQKHFLPHQWR: 
a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2003, p.667. 
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Na verdade, o conteúdo e a definição de coisa julgada são fornecidos pela 

legislação ordinária processual, como também, por esta são estabelecidos os meios 

de rescindi-la – v.g, a ação rescisória.255 

Assim, não se faz necessário defender-se que a coisa julgada não goza de 

VWDWXV constitucional como fundamento – e justificativa – para a sua relativização. 

Mostra-se arriscado – e inconseqüente – o sacrifício da sistemática constitucional 

com o fito de agasalhar construção teórica que sequer apresenta alicerces rígidos: é 

esvaziar o valor da norma constitucional como forma de encontrar os caminhos para 

a teoria.  

Realmente, o sistema constitucional caracteriza-se por sua abertura, devendo o 

intérprete buscar, dentro do texto, formas de adaptá-la às vicissitudes da realidade 

social e dar efetivação às normas ali contidas, entretanto, nessa busca, não se pode 

relegar a essência dos próprios institutos previstos, bem como a importância que 

desempenham para a manutenção do equilíbrio do sistema. 

Ademais, impõe-se o respeito à garantia da coisa julgada como condição para 

conferir estabilidade às decisões judiciais. A observância desse limite dirige-se ao 

Legislador e aos próprios membros do Poder Judiciário. Portanto, muito discutíveis 

as premissas de que partem os defensores do ajuizamento de ações autônomas de 

declaração de inexistência ou nulidade, sem que haja previsão legal para tanto, 

como mecanismos de quebra da coisa julgada. Segundo essa abordagem, a 

desconstituição da coisa julgada, nesse caso, não afrontaria à garantia da coisa 

julgada, porque estaria sendo levada a efeito pelo Judiciário – ora, mas caberia ao 

                                                                                                                                                   
254 Ademais, na Lei da ação civil pública e no Código de Defesa do Consumidor, a disciplina da coisa 
julgada recebeu tratamento diferenciado em relação ao Código de Processo Civil. 
255 No que atine à rescisão da coisa soberanamente julgada, apresenta-se o art.741, parágrafo único 
do Código de Processo Civil o qual prevê a possibilidade de desconstituição do julgado se houver 
superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo da norma em que se amparou a 
sentença ou interpretação ou aplicação em desconformidade com a Constituição. 
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juiz, então, dizer, quando e em que situações, conforme o critério de sua 

consciência, quais seriam as situações em que caberia a desconstituição? Neste 

particular, destacam-se as palavras de Limongi França sobre a vinculação dos juízes 

ao preceito constitucional, embora se referindo ao direito adquirido, argumento 

PXWDWLV�PXWDQGLV�aplicável�ao instituto em comento: 

No que a isto concerne, o que pode e deve admitir é o papel não só dos MXt]HV, como também do Direito Científico, na consideração de zonas ainda 
imprecisas do conceito de Direito Adquirido, bem assim, da respectiva 
aplicação, papel altamente salutar e vivificador da matéria, PDV� FXMRV�OLPLWHV� LPSRVWRV� SHOD� &RQVWLWXLomR� H� SHOD� SUySULD� OHL� RUGLQiULD�� QmR�SRGHP�MDPDLV�VHU�LJQRUDGRV.256 [grifo nosso] 

 

Finalmente, urge assinalar que a norma prevista no art.5º, inciso XXXVI, 

evidentemente, abrange o princípio da irretroatividade da lei, mas a ele não se limita.  

Significa, por assim dizer, que os fatos passados não devem ser atingidos e, mais 

que isso, as relações jurídicas julgadas e cristalizadas sob o manto da coisa julgada, 

devem permanecer intactas. Por conseguinte, a garantia da coisa julgada, assim 

como do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, insere-se no âmbito do fenômeno 

da sucessão legislativa, de forma a impedir que a nova manifestação legal seja 

aplicada à situação jurídica concreta e pretérita. 

O Supremo Tribunal Federal tem manifestações acerca do tema, consagrando 

o entendimento de que a garantia constitucional da coisa julgada não se refere 

apenas à lei. Ilustrativas as seguintes guias que perfilham esse entendimento: 

Não reduzo a dimensão constitucional da coisa julgada à salvaguarda 
contra a lei, como resultaria da literalidade da disposição da Lei 
Fundamental. 
Ao emprestar alçada constitucional à imunidade da UHV�MXGLFDWD em face da 
própria lei, D�&RQVWLWXLomR�LQGX]�QHFHVVDULDPHQWH�j�VXD�SURWHomR�FRQWUD�

                                                
256 FRANÇA, R. Limongi. $� LUUHWURDWLYLGDGH� GDV� OHLV� H� R� GLUHLWR� DGTXLULGR. São Paulo: Saraiva, 
1998, pp.201-202. 
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DWRV� HVWDWDLV� GH� PHQRU� JUDGDomR� KLHUiUTXLFD� QR� HVFDORQDPHQWR� GD�RUGHP�MXUtGLFD��TXDO�D�VHQWHQoD.257 [grifo nosso] 
 
 
Entendo que o teor do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal 
revela, de forma abrangente, até que retirada do mundo jurídico, a eficácia 
da coisa julgada, e não apenas em relação à lei; UHYHOD�HVVD�HILFiFLD�DWp�TXH� UHWLUDGD� ±� UHSLWR� ±� GR� FDPSR� GRV� HIHLWRV� GR� PXQGR� MXUtGLFR� H�TXDQWR�j�DWXDomR�GR�-XGLFLiULR.258 [grifo nosso] 
 
 
A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal tem-se 
orientado no sentido de admitir a alegação de afronta à coisa julgada, por 
ato jurisdicional, como fundamento do recurso extraordinário por ofensa à 
Constituição. O desrespeito à UHV� MXGLFDWD, cuja LQWDQJLELOLGDGH� p�DVVHJXUDGD�SHOR�RUGHQDPHQWR�FRQVWLWXFLRQDO� WDPEpP�SRGH�HPDQDU�GH�GHFLVmR�MXGLFLDO. Precedente da corte.259 [grifo nosso] 

 

������� $� VHJXUDQoD� MXUtGLFD�� HVWDELOLGDGH� H� SUHYLVLELOLGDGH� QR�RUGHQDPHQWR�MXUtGLFR�

Para alguns, soa exagerada a afirmação de que se vive em uma “era de 

incertezas” a qual se destaca por “uma compulsiva e cada vez mais ampla 

destruição do que fora, na véspera, acolhido com entusiasmo”.260 Luís Roberto 

Barroso, corroborando essas idéias, apresenta os traços marcantes da pós-

modernidade:  

“Na 3ROtWLFD, vive-se a ampliação do espaço privado e a desconstrução do 
Estado tradicional, pela privatização e pela desregulamentação. No 
&RPSRUWDPHQWR, consolidou-se o gosto pela imagem, pela análise 
condensada, a impressão superficial. A vitória do efêmero e do volátil sobre 
o permanente e o essencial [...] As coisas são novas por vinte e quatro 
horas”.261  

 

                                                
257 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.117.991-DF. 1ª Turma. Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence. Brasília, 04 de setembro de 1990. julgamento unânime. Publicado no Diário da 
Justiça de 28 de setembro de 1990, p. 10224. 
258 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade (Medida Cautelar) 
n.1.718-DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Octávio Gallotti. Brasília, 15 de dezembro de 1997. julgamento 
por maioria. Publicado no Diário da Justiça de 03 de outubro de 2003, p.09. 
259 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.117.060-MG. 1ª Turma. Rel. Min. 
Celso Mello. Brasília, 18 de dezembro de 1990. Julgamento unânime. Publicado no Diário da Justiça 
de 08 de março de 1991, p.2204. 
260 SILVA, Ovídio A. Baptista da. “Relativizar a coisa julgada?” LQ�� 5HYLVWD� 'LDOpWLFD� GH� 'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.13, p.102, abr./2004. 
261 BARROSO, Luís Roberto. “A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo”, LQ��7HPDV�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51. 
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Verifica-se que a segurança apresenta-se como necessidade antropológica do 

homem.262 Este, no intuito de conduzir sua vida de maneira harmônica, persegue um 

mínimo de previsibilidade, de forma a amenizar as inquietudes, oriundas da 

constante incerteza nas relações sociais. Não é por outra razão, que Theóphilo 

Cavalcanti Filho diz: “a exigência de uma ordem corresponde ao que de mais íntimo 

existe na natureza humana”.263 

Desse modo, a busca pelo aperfeiçoamento das instituições sociais e o 

surgimento do próprio Estado ligam-se, umbilicalmente, ao conceito de segurança. 

Verifica-se que a idéia de segurança jurídica, historicamente, relaciona-se com a 

noção de Estado de Direito. A partir do século XVIII, com a decadência do Estado 

absolutista, a burguesia necessitava de ordem jurídica, capaz de conferir certa 

estabilidade às operações comerciais, como também, ao indivíduo foram concedidas 

garantias para limitar a atuação do Estado. 

O apelo ao valor da segurança jurídica converteu-se em pressuposto e função 

indispensável aos Estados de Direito, consubstanciado, principalmente, no 

postulado da legalidade e publicidade dos atos do Poder público. A segurança 

identifica-se como uma exigência inarredável do Direito e com a sua dimensão 

ontológica – pois não será direito, se não houver segurança.264  

O fenômeno da codificação possibilitou a consagração dos deveres e garantias 

individuais, de forma a proteger, em tese, os cidadãos contra as arbitrariedades do 

Estado e, por outro lado, concedeu um maior controle às decisões judiciais, na 

medida em que estas teriam que guardar conformidade com a lei, o juiz era a boca 

                                                
262 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. /D� 6HJXULGDG� -XUtGLFD� 2. ed. Barcelona: 
Editora Ariel, 1994, p. 11. 
263 CAVALCANTI FILHO, Theóphilo. 2�SUREOHPD�GD�VHJXUDQoD�QR�GLUHLWR. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1964, p.16. 
264 TORRÉ, Aberlado. ,QWURGXFFLyQ�DO�'HUHFKR��9 ed. Argentina: Editorial Perrot, pp.250-251. 
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que pronunciava as palavras da lei – segundo Montesquieu, OD�ERXFKH�GH�OD�ORL.265 É 

por essa razão que afirma Ovídio Baptista: “o Direito Moderno, a partir das filosofias 

do século XVII, passou a priorizar o valor śegurança ,̀ como exigência fundamental 

para a construção do moderno Éstado Industrial ”̀.266 

A inicial estabilidade oferecida pelo Estado liberal, por intermédio de suas 

Constituições e declarações de direitos, consolidando a hegemonia da classe 

burguesa, não conseguiu resistir aos efeitos maléficos do divórcio entre o Estado e 

Sociedade, oriundo do individualismo exacerbado, consagrador de uma igualdade 

meramente formal entre os indivíduos.267 

Quando este modelo foi sucedido pelo ZHOIDUH� VWDWH (Estado social), cuja 

ascensão refletiu o declínio das teses individualistas, a crescente intervenção 

estatal, embora com o intuito legítimo de operar ativamente para a manutenção do 

equilíbrio social, acabou por gerar uma grave crise de estabilidade nas relações 

interindividuais. A inflação legislativa, a programaticidade e a conseqüente queda de 

juridicidade das constituições denotam as contradições do período, tudo isso em 

desabono da segurança jurídica.268 Essa afirmação encontra-se sintetizada nas 

seguintes palavras de Perez Luño: 

El Estado social de derecho que había legitimado su omnipresente 
intervensionismo en función de un ambicioso programa de bienestar y 
emancipación se halla hoy desbordado por sus propios compromisos; 
siendo ésa una de las principales causas de su crisis como modelo 
político.269 

 

                                                
265 KAUFMANN, Arthur. ,QWURGXomR�j�)LORVRILD�GR�'LUHLWR�H�j�WHRULD�GR�'LUHLWR�&RQWHPSRUkQHDV. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.285. 
266 SILVA, Ovídio A. Baptista da. 3URFHVVR�H� LGHRORJLD: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p.115. 
267 BONAVIDES, Paulo. &XUVR�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 229. 
268 BONAVIDES, Paulo. &XUVR� GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
232. 
269 PÉREZ LUÑO, Antonio-Henrique. /D�6HJXULGDG� -XUtGLFD��2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 
1994, p. 22. 
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Com a consolidação do Estado Constitucional, a segurança apresenta-se como 

elemento essencial ao Estado Democrático de Direito. A segurança jurídica não 

resta atendida pela mera existência de um sistema de normas que garanta, coativa e 

inexoravelmente, o cumprimento de uma legalidade formal, mais que isso, exige-se 

a efetivação dos direitos fundamentais, consagrados na Constituição.270  

Assim, nas últimas décadas do século XX, passou-se a reconhecer VWDWXV 

jurídico – caráter normativo – ao princípio da segurança, e, mais especificamente, 

sua hierarquia constitucional. Segundo Paulo Bonavides, a partir desse momento, 

passou-se a confirmar “a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em 

pedestal normativo sobre o qual se assenta todo o edifício jurídico dos novos 

sistemas constitucionais”.271 

Modernamente, vislumbra-se a segurança jurídica sob duas perspectivas: a 

objetiva e a subjetiva.  

Em seu sentido objetivo, a segurança jurídica manifesta-se como uma 

exigência de regularidade estrutural e funcional do sistema jurídico, através de suas 

normas e instituições, de forma a assegurar a realização do direito, mediante a 

sujeição de todos os poderes públicos e de todos os cidadãos ao paradigma da 

legalidade.272 

Em sua perspectiva subjetiva, também chamada de SULQFtSLR� GD� SURWHomR� GD�
FRQILDQoD ����� � a segurança jurídica se apresenta como certeza do direito, ou seja, 

como projeção da segurança objetiva nas situações pessoais. Para isto, requer-se a 

                                                
270 PÉREZ LUÑO, Antonio-Henrique. /D�6HJXULGDG� -XUtGLFD��2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 
1994, p. 28. 
271 BONAVIDES, Paulo. &XUVR�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.264. 
272 PÉREZ LUÑO, Antonio-Henrique. /D�6HJXULGDG�-XUtGLFD��2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 
1994, pp. 29; 34-35. 
273 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.256. 
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possibilidade de conhecimento do direito por seus destinatários, devendo-se 

assegurar a estes o poder de saber com clareza e de antemão aquilo que lhes é 

mandado, permitido ou proibido, de forma a organizar suas condutas presentes e 

programar expectativas para suas atuações jurídicas futuras sob pautas razoáveis 

de previsibilidade. Em resumo, o princípio da proteção da confiança tem como 

pressupostos: “(1) a fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos de 

poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas 

suas disposições pessoais [...]”.274 

Ensina o constitucionalista português J.J.Canotilho que as idéias nucleares da 

segurança jurídica expressam-se pelos conceitos de estabilidade e previsibilidade e 

esclarece:  

“HVWDELOLGDGH (...) dado que as decisões dos poderes públicos uma vez 
adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos não devem poder 
ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das 
mesmas quando ocorram pressupostos materiais particularmente 
relevantes; SUHYLVLELOLGDGH (...) que, fundamentalmente se reconduz à 
exigência de certeza e calculabilidade por parte dos cidadãos, em relação 
aos efeitos jurídicos dos actos normativos”.275 

 

Nesse contexto, apresenta-se a intangibilidade da coisa julgada como a mais 

importante expressão do princípio da segurança jurídica relativamente aos atos 

jurisdicionais. A justificativa para a sua previsão no ordenamento jurídico reside na 

necessidade de conferir estabilidade às decisões judiciais. Tal princípio, malgrado 

opiniões contrárias, encontra-se expressamente consagrado na Constituição de 

                                                
274 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.257. 
275 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.264. 



 

 

102 

1988, sendo considerado subprincípio do Estado Democrático de Direito, na sua 

dimensão de princípio garantidor da certeza jurídica.276 

As exceções à intangibilidade da coisa julgada devem ter um fundamento 

material inequívoco, tanto é assim, que o legislador elegeu situações excepcionais e 

as consagrou como hipótese de rescisão do julgado.  

Muito questionável a hipótese de quebra da segurança jurídica como forma de 

assegurar a uniformidade das decisões proferidas por tribunais superiores, 

notadamente quando se pretende fazê-lo de forma retroativa, tornando a decisão 

anterior, cujo comando encontra-se cristalizado, um “nada jurídico”. Ademais, o 

cidadão que, de boa-fé, pautou seu agir na presunção de validade do comando 

judicial e da norma que lhe serviu de fundamento, sofre violação tão grave quanto 

aquela que se deseja combater sob o discurso da uniformidade das decisões e 

garantia da isonomia. Posição ortodoxa sobre o tema, apresenta Bruno Noura Rêgo: 

A ação rescisória não serve para reparar injustiças. A admissão da ação 
rescisória está prevista em excepcionais hipóteses legais, que visam à 
defesa do ordenamento jurídico, em última analise da segurança jurídica. 
Portanto, não se pode utilizar o princípio da isonomia para rescindir 
julgados.277  

 

A coisa julgada, antes de assumir essa qualidade, teve que passar pelo crivo 

do judiciário e, muitas vezes, por todas as instâncias ordinárias e extraordinárias, 

respeitando o devido processo legal e oportunizando às partes amplo direito de 

defesa. Estando disponíveis todos os mecanismos recursais, processual e 

constitucionalmente, cabíveis, não parece adequado, nessa situação, desconstituir 

                                                
276 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p.265. 
277 RÊGO, Bruno Noura M. $omR� UHVFLVyULD� H� D� UHWURDWLYLGDGH� GDV� GHFLV}HV� GH� FRQWUROH� GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV�QR�%UDVLO. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001, pp.245-246. 
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os julgado com efeito H[�WXQF, visto que a situação contou com o chancela do Poder 

Judiciário para cristalizar-se.278 

A desconstituição de decisão judicial deve observar os meios e ritos 

processuais previstos na Constituição e na legislação processual, notadamente, 

porque a chamada “coisa julgada inconstitucional” observou o devido processo legal 

e sua desconstituição, sem a observância deste princípio, representa a 

desconsideração de todo e qualquer princípio que se destine a preservar o 

equilíbrio, estabilidade e harmonia do ordenamento jurídico. 

O ordenamento jurídico instituiu e admite formas para promover a 

desconstituição dos julgados acobertados pela imutabilidade da coisa julgada. Neste 

ponto, os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal se aproximam 

para consagrar o respeito ao ato judicial produzido por quem detinha a legítima 

competência e legitimidade constitucional, resguardando-o inclusive, contra futuras 

ingerências do próprio Poder Judiciário, pois “não pode e não deve o novo juízo 

tentar mitigá-la simplesmente desconhecendo o DFFHUWDPHQWR (julgamento) anterior, 

vez que do ponto de vista jurídico, indispensável a prévia e necessária invalidação 

[...]”.279 Nessa mesma linha, sustenta Barbosa Moreira: “as pessoas são postas a 

salvo de ingerências arbitrárias – é arbitrária toda ingerência não contemplada no 

ordenamento positivo, inclusive a reiteração fora dos quadros nele fixados”.280 

O processo destaca-se como garantia constitucional através da consagração 

de princípios de direito processual e reconhecimento garantias que os tornam 

                                                
278 ZAMPROGNO, Alexandre. “Meios processuais para desconstituir a coisa julgada inconstitucional” LQ��5HYLVWD�GH�,QWHUHVVH�3~EOLFR, n.22, 2003, p.96. 
279 PORTO, Sérgio Gilberto. “Cidadania processual e relativização da coisa julgada” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, v.28, n. 112, out./dez.2003, p.30. 
280 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
p.30. 
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efetivos.281 Dentre os requisitos mínimos para a efetivação do processo, de forma a 

assegurar a própria função jurisdicional, apresenta-se o reconhecimento da coisa 

julgada como mecanismo de submeter as partes às soluções definitivas.282 Se, 

conforme novo paradigma escolhido, as decisões passarem a não ter o caráter de 

definitividade, devem-se estabelecer os parâmetros que irão nortear a atividade 

judicial e a relação do cidadão com os atos produzidos ao término do processo. 

Nessa perspectiva, valiosas mostram-se as palavras de Helenilson Cunha Pontes: 

No entanto, diante deste quadro de complexidade a tarefa dos intérpretes-
aplicadores do Direito é construir um marco regulatório que tenha como 
objetivo a definição de padrões de condutas previsíveis e legítimos 
necessários à efetividade do direito e à própria coesão do corpo social.283  �

O respeito ao princípio da segurança jurídica é uma constante nos 

ordenamentos jurídicos, não se afastando dessa tendência a ordem jurídica 

brasileira. Com efeito, verifica-se que os tribunais constitucionais e a jurisprudência 

dos tribunais ordinários, tanto norte-americanos quanto europeus, no que atine aos 

efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade emanadas dessas Cortes, 

reconhecem certos limites a essa retroação e, dentre eles, insere-se justamente a 

coisa julgada. Destaco o escólio do jurista Leonardo Greco sobre o tema: 

Nos�(VWDGRV�8QLGRV, a Corte Suprema, a partir do caso /LQNOHWWHU, julgado 
em 1965, passou a modular essa retroação, para não vulnerar situações 
definitivamente pacificadas por sentenças passadas em julgado. 
Na ,WiOLD, a jurisprudência ordinária, interpretando declarações de 
inconstitucionalidade da Corte Constitucional, começou a impor limites à 
retroação que passaram a ser adotados pela própria Corte Constitucional, 
preservando os efeitos das relações exauridas e as situações já atingidas 
pela prescrição. 
Na $OHPDQKD, preservam-se os efeitos das decisões judiciais anteriores à 
declaração de inconstitucionalidade, salvo condenatórias criminais, e 

                                                
281 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Constituição e processo. O modelo constitucional e a teoria 
geral do processo constitucional. Natureza e categoria dos princípios processuais inseridos na 
Constituição”, LQ��5HYLVWD�)RUHQVH, a. 97, v. 353, jan./fev.2001, pp. 141-142.  
282 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. “Constituição e processo. O modelo constitucional e a teoria 
geral do processo constitucional. Natureza e categoria dos princípios processuais inseridos na 
Constituição”, LQ��5HYLVWD�)RUHQVH, a. 97, v. 353, jan./fev.2001, pp. 166-167. 
283 PONTES, Helenilson Cunha. &RLVD� MXOJDGD� WULEXWiULD� H� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. São Paulo: 
Dialética, 2005, p.103. 
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proíbe-se qualquer ação fundada em enriquecimento sem causa decorrente 
de situação gerada pela lei invalidada. Admite-se a frustração dos efeitos 
futuros das decisões judiciais pretéritas, mas a matéria é polêmica, 
justamente pelo conflito entre a justiça material e a segurança jurídica. 
Em 3RUWXJDO, o artigo 282º da Constituição também ressalva os casos 
julgados da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade com 
força obrigatória geral. 
CÉSAR GARCIA NOVOA, referindo-se especificamente à matéria tributária, 
e comentando decisões do 7ULEXQDO� &RQVWLWXFLRQDO� HVSDQKRO, mostra 
como a declaração de inconstitucionalidade não pode atingir situações 
jurídicas consolidadas, seja por sentenças judiciais transitadas em julgado, 
seja por decisões administrativas definitivas, seja pelo recolhimento 
espontâneo do tributo pelo contribuinte.284 

 

O valor segurança também é prestigiado no ordenamento jurídico brasileiro, o 

que se nota, no âmbito constitucional, a partir de vários exemplos. Destaque-se que, 

a finalidade de introdução da regra prevista no art.27 da Lei n. 9.868/99285, em nosso 

sistema, foi justamente conferir a possibilidade de nossa Corte constitucional 

resguardar os efeitos concretos das leis declaradas inconstitucionais, visto que o 

tradicional dogma da nulidade absoluta dos atos declarados inconstitucionais expõe 

o órgão julgador ao constrangimento de, por vezes, ser levado a ignorar tais efeitos, 

e em outros, deixar de pronunciar a inconstitucionalidade, em razão das 

conseqüências perversas que podem advir desta declaração.286 Trago à colação 

elucidativo voto proferido pelo Min. Sepúlveda Pertence: 

O caso mostra, com efeito, a inflexível estreiteza da alternativa da jurisdição 
constitucional ortodoxa, com a qual ainda jogamos no Brasil: consideramo-
nos presos ao dilema entre a constitucionalidade plena e definitiva da lei ou 
a declaração de sua inconstitucionalidade com fulminante eficácia ex tunc; 
(...) alternativas radicais – além dos notórios inconvenientes que gera – faz 
abstração da evidência de que a implementação de uma nova ordem 
constitucional não é um fato instantâneo, mas um processo, no qual a 
possibilidade da realização da norma da Constituição – ainda quando 

                                                
284 GRECO, Leonardo. “Eficácia da declaração HUJD� RPQHV de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 05 out. 2005. 
285 Estabelece o dispositivo: “art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de VHJXUDQoD�MXUtGLFD ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado”. [grifo nosso] 
286 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/inconstitucionalidade: uma questão política? LQ��5HYLVWD�'LiORJR�-XUtGLFR. Salvador: Centro de atualização jurídica, n.12, mar.2002, p.18. 
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teoricamente não se cuide de um preceito de eficácia limitada – subordina-
se muitas vezes a alterações da realidade fática que a viabilizem.287 
 

Inclusive, antes mesmo do advento dessa norma, o Supremo manifestou o 

entendimento de que deveriam ser preservados os efeitos concretos produzidos pela 

norma, em respeito aos princípios da boa-fé e confiança dos administrados em 

relação aos atos do Poder Público.288 Tais argumentos com as devidas adaptações 

são aplicáveis ao tema ora em debate, estendendo-se às sentenças sob o manto da 

coisa julgada, pelo menos até o momento da decisão proferida pela Corte Suprema. 

Ensina Gilmar Ferreira Mendes que, apesar de o ordenamento brasileiro não 

conter norma, no capítulo destinado a regular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade – tal qual ocorre com o direito alemão e português – 

ressalvando a intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação – coisa 

julgada Y�J� –, os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mesmo 

assim, podem ser preservados. Assim, expressa suas idéias: 

Acentue-se desde logo, que, no direito brasileiro, jamais se aceitou a idéia 
de que a nulidade da lei importaria na eventual nulidade de todos os atos 
que com base nela viessem a ser praticados. [...] De qualquer sorte, os atos 
praticados com base na lei inconstitucional que não mais se afigurassem 
suscetíveis de revisão [direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada] 
não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade.289 
 

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade não produz efeitos imediatos 

em relação às situações jurídicas consolidadas, estas necessitam de instrumentos 

                                                
287 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 147.776.�Relator: Min. Sepúlveda 
Pertence. Brasília, 19 de maio de 1998. Publicado no Diário da Justiça de 19 de junho de 1998. 
288 Foi assim, por exemplo, que sob o respaldo da tese do “funcionário de fato” convalidaram-se os 
atos praticados por servidores mesmo após a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal da lei de investidura em seus cargos públicos. Vide sobre isso os seguintes 
precedentes: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 79.628.�Relator : Min. 
Aliomar Baleeiro. Brasília, 22 de outubro de 1974. Publicado no Diário da Justiça de 13 de dezembro 
de 1974; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 79.209.�Relator: Min. Bilac 
Pinto. Brasília, 23 de agosto de 1974. Publicado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 1974. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Recurso Extraordinário n. 78.594.�Relator : Min. 
Bilac Pinto. Brasília, 07 de junho de 1974. Publicado no Diário da Justiça de 07 de junho de 1974. 
289 MENDES, Gilmar. -XULVGLomR�FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp.304-305. 
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hábeis a sua revisão – ação rescisória ou embargos à execução, havendo quem 

aponte, ainda, a ação declaratória de inexistência. 

Por fim, outro exemplo que ilustra a primazia do valor segurança no 

ordenamento jurídico pátrio refere-se ao art.26 da Lei n.9.868/99 que veda o 

ajuizamento de ação rescisória contra as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade – ação direta de 

inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Buscou-se com 

esta regra, consagrar a estabilidade que caracteriza as decisões emanadas da Corte 

constitucional. 

�������-XVWLoD�LQMXVWLoD�GDV�GHFLV}HV��RV�SDUDGLJPDV�GD�FHUWH]D��YHUGDGH�H�FRUUHomR�

As propostas sobre a “relativização” da coisa julgada recorrem à eterna 

dicotomia entre justiça e segurança para trilharem seus caminhos.290  

Primeiramente, impõe-se a resposta à indagação do que se entender por uma 

sentença justa? E nesse passo, seguem-se outras questões relevantes: qual o 

critério de correção dos argumentos jurídicos? Quais as razões jurídicas que servem 
                                                
290 Afirma Cândido Dinamarco: “A doutrina e os tribunais começam a despertar para a necessidade 
de repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-processual da coisa julgada, na�FRQVFLrQFLD� de que não é� OHJtWLPR� eternizar� LQMXVWLoDV� a pretexto de evitar eternização de LQFHUWH]DV´��[...]�³Há um indisfarçável casuísmo em todo o elenco de casos em relação aos quais foi 
aceito ou preconizado algum meio de mitigar os rigores da coisa julgada. [...] O que há de comum em 
todos esses casos é a premissa consistente na prevalência do substancial sobre o processual, ou 
seja, o culto ao YDORU�do�MXVWR�em detrimento das�UHJUDV�SURFHVVXDLV�sobre a coisa julgada” (grifos 
nosso) (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Relativizar a coisa Julgada material”, LQ� NASCIMENTO, 
Carlos Valder (coord.) &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.39; 
56-57). No mesmo sentido, o Min. José Augusto Delgado: “A�JUDYH�LQMXVWLoD�não deve prevalecer em 
época nenhuma, mesmo protegida pelo manto da�FRLVD�MXOJDGD, em um regime democrático, porque 
ela afronta a soberania da proteção da cidadania”.[...] “Os YDORUHV� DEVROXWRV� de legalidade, 
moralidade e� MXVWLoD� estão DFLPD� do� YDORU� VHJXUDQoD. Aqueles são pilares, entre outros, que 
sustentam o regime democrático, de natureza constitucional, enquanto esse é valor infraconstitucional 
oriunda do regramento processual. [...] A VHQWHQoD� WUkQVLWD�HP� MXOJDGR pode ser revista, além do 
prazo para a rescisória, quando D� LQMXVWLoD�nela contida for de alcance que afronte a estrutura do UHJLPH� GHPRFUiWLFR por conter apologia da quebra da imoralidade, da ilegalidade, do respeito à 
Constituição Federal e às regras da natureza”. (grifos nosso). (DELGADO, José Augusto. “Efeitos da 
coisa Julgada e os princípios constitucionais”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.). &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO, Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, pp.95; 96; 113). 
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de justificação para uma determinada decisão? Qual a reposta certa ou decisão 

correta na hipótese de casos controversos? 

O Direito é fenômeno cultural que convive com os elementos tempo e espaço. 

Efetivamente, a antípoda da justiça é a injustiça, assim como, o desvalor 

correspondente à segurança, é a insegurança.291 Não dá alento, é verdade, nem a 

situação hipotética de uma decisão consagrar profunda desconformidade com a 

norma que deveria servir-lhe de fundamento, tampouco o descompasso da decisão 

judicial com a realidade. E, some-se a tudo isso, o fato de – por opção política – o 

ordenamento jurídico, como forma de conferir estabilidade e previsibilidade às 

relações decididas pelo Estado-juiz, ter definido o ponto final dos debates: a coisa 

julgada. 

Há quem afirme que a justiça, tomada num sentido formal ou instrumental, isto 

é, considerada a partir do próprio contexto normativo em que se põe o conflito,  e 

como critério para apontar uma resposta final, ainda que não seja a ideal, não é 

incompatível com a garantia da coisa julgada.292 É por esse motivo que se aduz que 

“o instituto da coisa julgada representa critério de justiça para o processo civil”.293 

Nessa perspectiva, defende o mestre Barbosa Moreira: 

Os juízes não gozam da prerrogativa da infalibilidade, podem apreciar mal a 
prova, resolver erroneamente as TXDHVWLRQHV� LXULV, ou talvez o interessado 
não estivesse em condições de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 
porque, digamos, fora destruído o documento decisivo. A sentença terá 
sido, porventura, injusta. [...]. Há, porém, um momento em que à 
preocupação de se fazer justiça se sobrepõe a de não deixar que o litígio se 
eternize. [...]. foi com tal objetivo que se inventou a coisa julgada material e, 
se ela não servir para isso, a rigor, nenhuma serventia terá. Subordinar a 
prevalência da UHV� LXGLFDWD, em termos que extravasem do álveo do direito 

                                                
291 HITTERS, Juan Carlos. 5HYLVLyQ�GH�OD�FRVD�MX]JDGD. 2 ed. Plata: Libreria Editora Platense, 2001, 
p.178. 
292 NOJIRI, Sérgio. “Critica à teoria da relativização da coisa julgada” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, 
mai.2005, p.138. 
293 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. 0DQXDO�GR�SURFHVVR�GH�FRQKHFLPHQWR: 
a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p.663. 
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positivo, à injustiça da decisão, a ser aferida depois do término do processo, 
é esvaziar o instituto do seu sentido essencial.294 

 

A injustiça das decisões é fenômeno que pode estar relacionado ao fracasso 

na busca pela verdade real ou, ainda, à correção do ato judicial por não desenvolver 

o argumento que seria o “único” adequado à solução do problema.295  

Pode-se dizer que a verdade, em sua essência, seja algo inatingível. O erro, 

até no campo das ciências exatas, tornou-se algo possível, a partir da teoria da 

relatividade de Einstein, que abalou os fundamentos – intransitivos e absolutos – da 

teoria mecânica newtoniana. Assim, explica o Prof. José Souto Maior Borges:  

“As proposições científicas universais incidentes sobre dados empíricos 
serão invalidadas por um só enunciado individual com elas incompatível. [...] 
A afirmação, universalmente estrita, de que todos os cisnes são brancos é 
falseada pela constatação de um cisne preto (o exemplo é de POPPER). 
Perde assim o direito a essa universalidade. [...] Não há hipóteses 
científicas insusceptíveis de erro. Elas são como redes lançadas ao mar. 
Podem recolher um conteúdo-de-verdade, mas também o erro [...].296 
 

Com efeito, no que tange, particularmente, à verificação da prova, não há 

garantias de que o avanço científico poderá assumir, ainda, maior exatidão ao 

exame de DNA, ou, ao contrário, que se demonstrem falhas ou um grau de acerto 

inferior ao que hoje lhe é atribuído.297 As  “verdades” científicas são relativas. De 

todo modo, ainda que se aceite essa margem de erro e adote-se a nova descoberta 

científica, como critério para desconstituir as sentenças transitadas em julgado – 

visto que a proteção à dignidade da pessoa humana, na dimensão direito à 

identidade biológica, não pode restar afastada por presunções –, não há que se falar 

                                                
294 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
pp.11-12. 
295 Segundo Ronald Dworkin, o qual defende a controvertida tese de uma “resposta certa” para as 
questões de direito, “as ocasiões em que uma questão não tem nenhuma resposta correta em nosso 
sistema jurídico podem ser muito mais raras do que geralmente se supõe” (DWORKIN, Ronald. 8PD�TXHVWmR�GH�SULQFtSLR. Tradução: Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.176). 
296 BORGES, José Souto Maior. &LrQFLD�IHOL]. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, pp.19-20.  
297 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.118. 
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em erro, incorreção ou injustiça do ato judicial, pois este foi produzido conforme os 

elementos probatórios existentes ao tempo. Para essas hipóteses, o subsistema 

processual civil pátrio já prevê soluções – art.485, inciso VII do CPC –, entretanto, 

limitadas ao prazo de dois anos, sendo o caso de se repensar essa limitação 

temporal. 

De outro lado, põe-se a chamada “sentença evidentemente errada”, isto é, a 

decisão judicial que “se escora em tese de Direito em franca oposição à súmula da 

jurisprudência dos tribunais superiores”298 ou como afirma Teresa Arruda Alvim 

Wambier aquilo que for decidido pelos Tribunais Superiores. Veja assim: 

[...] o que nos faz perceber que aquelas decisões anteriormente proferidas 
estavam HUUDGDV é a circunstância de aquele determinado problema jurídico 
já ter sido, por assim dizer, ássimilado  ̀ (ou seja, decidido reiteradamente 
num determinado sentido, principalmente se se tratar de decisões 
emanadas de Tribunais Superiores) pelo Sistema. 
Ainda que possa ocorrer não se a interpretação dos Tribunais Superiores 
ontologicamente D�PHOKRU, não há, no direito brasileiro, outro critério, senão, 
este, que corresponde exata e precisamente à função desses Tribunais, que 
é a de XQLIRUPL]DU a interpretação da lei federal e da Constituição, [...] nos 
termos daquilo que eles (os Tribunais Superiores) consideram correto.299 
 

O fenômeno jurídico pode ser pensado a partir de um paradigma sistemático, 

segundo o qual, todas as respostas para um dado problema têm que se encontrar 

dentro do sistema – segundo uma lógica de verdadeiro/falso ou certo/errado – ou de 

um paradigma retórico, isto é, “técnica do pensamento a partir de problemas e suas 

premissas comportam diversas possibilidades de argumentação dialética” 300, e 

neste caso, a racionalidade encontra-se, não numa suposta verdade absoluta ou 

intangível, mas num resultado alcançado a partir de argumentos aceitáveis, 

razoáveis e adequados para a solução de um caso concreto. E, mais, os problemas 

                                                
298 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. &RQWULEXLomR�j�WHRULD�GD�FRLVD�MXOJDGD. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1997, p.117. 
299 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.62; 67-68. 
300 SILVA, Danielle Souza de Andrade e. $� DWXDomR� GR� MXL]� QR� SURFHVVR� SHQDO� DFXVDWyULR: 
incongruências no sistema brasileiro em decorrência do modelo constitucional de 1988. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2005, p.35. 
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selecionados como juridicamente relevantes, vez que têm que ser necessariamente 

decididos, devem encontrar suas soluções a partir de normas integrantes do próprio 

ordenamento jurídico, daí emerge a coerência do argumento ou “validade dogmática 

de um argumento” 301. Com efeito, não se pode afirmar que para todo caso haja uma 

resposta certa, mas, na verdade, que o direito positivo dá margem a, SHOR�PHQRV� 
uma resposta correta. Como bem explica Manuel Atienza:  

[...] na teoria padrão da argumentação jurídica, parte-se da distinção entre 
casos claros ou fáceis e casos difíceis; com relação aos primeiros, o 
ordenamento jurídico fornece uma resposta correta que não é discutida; os 
segundos, pelo contrário, caracterizam-se porque, pelo menos em princípio, 
é possível propor mais de uma resposta correta que se situe dentro das 
margens permitidas pelo Direito positivo. Mas o que parece ficar excluído, 
com essa proposição, é a possibilidade de uma terceira categoria, a dos 
casos trágicos. Um caso pode ser considerado trágico quando, com relação 
a ele não se pode encontrar uma solução que não sacrifique algum 
elemento essencial um valor considerado fundamental do ponto de vista 
jurídico e/ou moral. A adoção de uma decisão em tais hipóteses não 
significa enfrentar uma simples alternativa, mas sim um dilema.302 

 

Entretanto, há que se ter clara a idéia de que, por mais aberto que seja um 

determinado ordenamento jurídico, não há critérios suficientes para garantir a 

certeza, verdade ou correção das decisões, de forma a assegurar o valor Justiça.303 

Como explica o Prof. Nelson Saldanha: 

A milenar aproximação entre as noções de verdade e justiça (o bem, o justo, 
o vero, o reto) sempre levou a uma correção entre o julgamento justo e a 
“verdade processual”.[...] No plano processual, os fatos (como no plano 
científico) se “constroem” ou se reelaboram conforme o poder da 
argumentação.304  
 

                                                
301 ADEODATO, João Maurício. eWLFD�H�5HWyULFD. São Paulo: Saraiva, 2002, p.312. 
302 ATIENZA, Manuel. $V�UD]}HV�GR�GLUHLWR – teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 
2000, p.335. 
303 A não ser que seja consagrada a crença na infalibilidade do legislador – o qual disporia na lei as 
hipóteses juridicamente relevantes e  infalibilidade do julgador – o qual, ao aplicar a lei estaria apenas 
revelando aquilo que o sistema elegeu como justo, isto é, a vontade da lei. Não haveria, pois, 
decisões incorretas. A História reprovou ambas as concepções, dado os abusos e arbitrariedades a 
que ensejaram. 
304 SALDANHA, Nelson. )LORVRILD�GR�'LUHLWR. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.137. 
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Explica Michel Focault, que as condições políticas e econômicas são os 

domínios que influenciam a formação dos sujeitos do conhecimento e, a partir 

daquelas condições, é que se formam as “relações de verdade”.305 

Portanto, o ato decisório, antes de limitar-se a uma mera operação dedutiva – 

consistente na extração de uma conclusão a partir de uma premissa (normativa) 

maior –, mostra-se como um processo complexo.306 Não é na identificação da norma 

aplicável ao caso concreto que consiste o grande mérito do interprete e aplicador do 

direito, mas sim, no ajuste da norma ao caso concreto de forma a produzir uma 

sentença adequada e aceitável para dirimir o problema juridicamente relevante. 

A tese da sentença correta, fundada na “única interpretação correta” coaduna-

se com a concepção do juiz como servo do espírito da lei ou da vontade do 

legislador, o que, hoje, soa inconcebível. O juiz está vinculado a normas – regras e 

princípios – mas, a verdade, enquanto adequação do pensamento à realidade, pode 

ser dada e se expressar em variáveis soluções para o problema.307 É nesse contexto 

que entende Eros Roberto Grau poder-se considerar válidas sentenças que, embora 

tratem do mesmo problema, consagrem interpretações diferentes e até 

                                                
305 FOUCAULT, Michel. $�YHUGDGH�H�DV�IRUPDV�MXUtGLFDV. 2 ed. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2001, 
p.27. 
306 Conforme explicita Manuel Atienza, “o processo de tomada de decisão por um juiz ou um jurado é 
resultado da combinação dos valores da informação com os da impressão inicial. O processo de 
decisão começa com a acumulação de unidades de prova ou informação; a isso se segue o processo 
de avaliação, em que a cada item informativo se atribui um valor numa escala específica para o 
julgamento que está se desenvolvendo; o terceiro passo consiste em atribuir um peso para cada 
informação; depois a informação avaliada e sopesada é integrada num julgamento singular, como por 
exemplo ṕrobabilidade de culpabilidade ;̀ e finalmente se leva em conta a impressão inicial, isto é, os 
preconceitos do juiz ou do jurado, que podem provir tanto de condições circunstanciais [...] quanto de 
condições ligadas a sua personalidade” (ATIENZA, Manuel. $V� UD]}HV� GR� GLUHLWR – teorias da 
argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, pp.23-24). 
307 GRAU, Eros Roberto. $� RUGHP� HFRQ{PLFD� QD� &RQVWLWXLomR� GH� ����. 5 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, pp.187-188. 
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contraditórias: “[...] inexiste no direito, o verdadeiro, mas tão-somente o aceitável 

(justificável). O sentido do justo comporta sempre, mais de uma solução”.308 

É impossível não notar que a “injustiça” que justificou o surgimento das 

propostas de "relativização" da coisa julgada referia-se a casos excepcionais, 

extraordinários. Agora, assiste-se à ampliação do conceito de “injustiça” para 

abranger as anteriores sentenças transitadas em julgado que consagraram 

entendimento contrário ao sufragado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a 

questão constitucional. Na primeira situação, deve-se estar atento aos conceitos e 

preconceitos do julgador para que uma prévia e subjetiva valoração do justo e do 

injusto não se autorize a desconstituição da coisa julgada; nesta hipótese, a 

"relativização" funcionaria como mera determinação de argumentos para 

fundamentar conclusões previamente estabelecidas.  

Na segunda hipótese, em que se observam soluções diferentes para questões 

idênticas e, supervenientemente, pronuncia-se o guardião da Constituição elegendo 

uma das interpretações como a “correta”, há que se ter em mente o fenômeno como 

um todo. A “injustiça” advém do dogma da coisa julgada? Vários elementos podem 

ser apontados para dar ensejo à configuração dos desajustes. Verifica-se que o 

prazo de cabimento da ação rescisória – para algumas situações, mostra-se muito 

longo e, para outras, muito curto – fato que parece estar sendo ignorado pelo 

legislador brasileiro. Ademais, convivem de um lado, o Poder Judiciário, afogado no 

excesso de processos, o que propicia que se consolidem julgamentos iníquos e, de 

outro, o aparelho burocrático estatal – particularmente, órgãos responsáveis pela 

representação judicial – deficientes no mister de realizar, de forma eficaz, sua defesa 

                                                
308 GRAU, Eros Roberto. $� RUGHP� HFRQ{PLFD� QD� &RQVWLWXLomR� GH� ����. 5 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 188. 
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judicial, contribuindo, assim, para a consolidação e execução de decisões judiciais 

absurdas ou “injustas”.309 

É preciso ter claro que a busca incessante pela “justiça” – e, numa perspectiva 

psicológica, em relação às partes, sentença injusta é sentença desfavorável – pode 

dar ensejo, na verdade, à multiplicação e eternização das demandas – e, neste 

ponto, parecem ser esquecidos os discursos relativos à demora na prestação 

jurisdicional e ao elevado número de recursos existentes no sistema processual 

pátrio310 –, na medida que será possível o retorno aos pretórios, tantas vezes quanto 

necessário para que, finalmente, triunfe a “justiça”.311  

������� &RLVD� -XOJDGD� 0DWHULDO� H� -XVWLoD�� FRQIOLWR� HQWUH�SULQFtSLRV"��

Em resposta às críticas sobre ausência de critérios para relativização da coisa 

julgada, começam surgir propostas apontando para a aplicação do princípio da 

proporcionalidade como resposta adequada ao problema. 

O conflito entre as decisões ungidas pela imutabilidade – representada pela 

coisa julgada –, e outros bens e valores, constitucionalmente, relevantes não pode 

ser resolvido a partir dos critérios adotados para resolução das eventuais colisões 

entre princípios consagradores de direitos fundamentais. 
                                                
309 GRECO, Leonardo. “Eficácia da declaração HUJD� RPQHV de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 05 out. 2005. 
310 Embora sob enfoque diferente, argumenta Humberto Theodoro Júnior: “R�GUDPD�HQYROYH��p�FHUWR��
DOJXPDV� FRPSOLFDo}HV� GH� RUGHP� QRUPDWLYD�� FRP�� Y�J��� R� H[FHVVR� GH� UHFXUVRV� SHUPLWLGRV� SHOD� OHL�
SURFHVVXDO�EUDVLOHLUD. Todavia, seu núcleo, seu ponto crítico, situa-se no plano administrativo, ou de 
organização e gerenciamento dos serviços forenses [...]” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 
“Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência da reforma das leis processuais” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, pp.73) [grifo nosso]. 
311 Nesse sentido, oportuna a colocação de Sérgio Nojiri, segundo o qual: “o princípio da justiça 
penetra de tal modo as unidades normativas do ordenamento [...] que se presta para justificar 
interesses antagônicos e até desconcertantes, sendo por isso que o autor sempre pede em nome da 
j́ustiça ,̀ o réu sempre contesta em nome da j́ustiça ,̀ o juiz sempre decide em nome da j́ustiça è o 

tribunal sempre reforma em nome da j́ustiça  ̀ (NOJIRI, Sérgio. “Critica à teoria da relativização da 
coisa julgada” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n.123, mai.2005, p.137). 
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Levando-se em consideração a estrutura normativo-material das normas, pode 

distinguir as normas-SULQFtSLRV das normas-UHJUDV. Os princípios, ao contrário das 

regras, são mandatos de otimização e não ordenações de vigência, por conseguinte, 

devem ser aplicados na “medida do possível e com diferentes graus de 

efetivação”.312 Vale destacar a distinção oferecida por Robert Alexy sobre princípios 

e regras: 

El punto decisivo para la distición entre reglas Y princípios es que los SULQFtSLRV� VRQ� QRUPDV� TXH� RUGHQDP� TXH� DOJR� VHD� UHDOL]DGR� HP� OD�PD\RU�PHGLGD�SRVVLEOH�� GHQWUR�GH� OmV�SRVLELOLGDGHV� MXUtGLFDV y reales 
existentes. Por lo tanto, los princípios son PDQGDWRV� GH� RSWLPL]DFLyQ, que 
están caracterizados por el hecho de que SXHGHQ� VHU� FXPSOLGRV� HQ�GLIHUHQWH� JUDGR� \� TXH� OD�PHGLGD� GHELGD� GH� VX� FXPSOLPLHQWR� QR� VyOR�GHSHQGH� GH� ODV� SRVLELOLGDGHV� UHDOHV� VLQR� WDPELpQ� GH� ODV� MXUtGLFDV. El 
ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los princípios y 
reglas opuestos.  
En cambio, las UHJODV�VRQ�QRUPDV�TXH�VyOR�SXHGHQ�VHU�FXPSOLGDV�R�QR. 
Si una UHJOD� HV� YiOLGD�� HQWRQFHV� GH� KDFHUVH� H[DFWDPHQWH� OR� TXH� HOOD�H[LJH�� QL� PiV� QL� PHQRV. Por lo tanto, ODV� UHJODV� FRQWLHQHQ�GHWHUPLQDFLRQHV� HQ� HO� iPELWR� GH� OR� IiFWLFD� \� MXULGLFDPHQWH� SRVVLEOH. 
Esto significa que la diferencia entre reglas y princípios es cualitativa y no de 
grado. Toda norma es o bien un regla o un princípio.313 

 

As colisões entre direitos fundamentais e os conflitos entre estes e outros 

valores constitucionais não são resolvidos pela aplicação do mesmo critério aplicável 

aos conflitos entre regras. O conflito entre regras resolve-se no plano da validade – 

as regras valem ou não valem –, ou seja, impõe-se a declaração da invalidade de 

uma das normas.314 Por seu turno, a colisão entre princípios, é resolvida por critério 

totalmente diferente, uma vez que não há como estabelecer de forma fixa, abstrata e 

apriorística uma solução que seja aplicável a todos os casos futuros.315 Apresenta-

se, assim, o método ou técnica da ponderação de valores, no caso concreto, 

                                                
312 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. +HUPHQrXWLFD�&RQVWLWXFLRQDO�H�'LUHLWRV�)XQGDPHQWDLV. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, pp.46-52. 
313 ALEXY, Robert. 7HRULD�GH�ORV�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, pp.86-87. 
314 ALEXY, Robert. 7HRULD�GH�ORV�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, p.88. 
315 ALEXY, Robert. 7HRULD�GH�ORV�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2002, pp.89-91. 
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procedimentalizada pelo princípio da proporcionalidade – e seus subprincípios: 

necessidade, adequação e proporcionalidade propriamente dita.316 

Nesse passo, esclareça-se que o princípio da proporcionalidade desempenha 

diferentes funções no ordenamento jurídico. Assim, é apontado como método 

hermenêutico constitucional, principalmente, como critério para afastar vício de 

inconstitucionalidade substancial decorrente do excesso de poder legislativo, 

notadamente, na aplicação das leis disciplinadoras de liberdades individuais – sob 

este enfoque, contemplam-se os próprios limites do poder de conformação 

outorgado ao legislador. Igualmente, funciona como instrumento de solução de 

conflitos entre direitos fundamentais – normalmente consagrados por intermédio de 

princípios.317 

A idéia de uma nova interpretação Constitucional liga-se à noção de 

supremacia dos princípios, mas isto não quer dizer que tenham se tornado 

imprestáveis as regras e o tradicional método subsuntivo. A ampliação do espaço de 

atuação do intérprete, especialmente, do intérprete constitucional, levou ao 

desenvolvimento de técnicas e princípios específicos de interpretação constitucional, 

além dos tradicionais métodos hermenêuticos existentes. A ponderação constitui 

técnica ou raciocínio aplicável às situações para as quais os clássicos métodos de 

interpretação já não sejam suficientes para dar solução.318 A técnica da ponderação 

de valores insere-se nesse contexto, como “técnica de decisão jurídica aplicável a 

                                                
316 GÓES, Gisele Santos Fernandes. 3ULQFtSLR�GD�SURSRUFLRQDOLGDGH�QR�SURFHVVR�FLYLO. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p.68. 
317 Ver GÓES, Gisele Santos Fernandes. 3ULQFtSLR�GD�SURSRUFLRQDOLGDGH�QR�SURFHVVR�FLYLO. São 
Paulo: Saraiva, 2004, pp.65-71; MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires & BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. +HUPHQrXWLFD� &RQVWLWXFLRQDO� H� 'LUHLWRV� )XQGDPHQWDLV. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2002, p.184. 
318 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. “O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”. LQ��Luís Roberto Barroso 
(org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� H� UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp.331-332. 
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casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente” o que se 

caracteriza quando mais de uma norma-princípio pode incidir sobre um determinado 

conjunto de fatos.319  

Como ressaltado o juízo de ponderação pode ser feito pelo juiz, na solução de 

um caso concreto – esta é a perspectiva que está sendo abordada quando se trata 

de "relativização" da coisa julgada -, mas também pode ser feita pelo legislador. Sob 

esse enfoque, encontra-se trabalho de autoria do Juiz Federal Tarcísio Barros 

Borges, o qual, na análise que faz do art.741, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil – que introduziu nova hipótese de cabimento dos embargos à 

execução, qual seja, título executivo fundado em lei posteriormente declarada 

inconstitucional pelo Supremo –, conclui haver conflito entre dois princípios 

constitucionais na regra exposta: isonomia e segurança e, assim, aprecia a 

necessidade e adequação da providência legislativa.320 Destaque-se ilustrativa 

passagem que resume as idéias do autor: 

Analisando o dispositivo do art. 741, parágrafo único, do CPC, frente ao 
princípio da razoabilidade, é necessário perquirir se a medida legislativa, 
que diminui a abrangência da coisa julgada, é adequada, necessária e 
proporcional para o fim a que se propõe, que é preservar a força normativa 
da Constituição e, assim, estabelecer a igualdade jurídica entre os 
jurisdicionados. 
A resposta a tal questionamento é positiva, já que a adequação se revela 
patente, na medida em que o dispositivo permite que decisões judiciais 
inconstitucionais não produzam efeitos jurídicos. A necessidade do ato 
legislativo também se evidencia, vez que nem sempre é possível ajuizar 
ação rescisória para a correção da constitucional da sentença, seja pelo 
fator temporal, seja pelos limites materiais impostos pelo ordenamento 
processual. Por fim, a medida não se afigura desproporcional, sem relação 
razoável ao fim objetivado e o meio proposto.321 

 

                                                
319 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. “O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”. LQ��Luís Roberto Barroso 
(org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� H� UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp.344-346. 
320 BORGES, Tarcísio Barros. “A relativização da coisa julgada e o art.741, parágrafo único, do CPC" LQ��5HYLVWD�(VPDIH: Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, n.8, dez.2004, pp.78-84. 
321 BORGES, Tarcísio Barros. “A relativização da coisa julgada e o art.741, parágrafo único, do CPC" LQ��5HYLVWD�(VPDIH: Escola da Magistratura Federal da 5ª Região, n.8, dez.2004, p.112. 
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Observe-se que a técnica de ponderação de valores foi concebida como critério 

de solução dos conflitos entre princípios.322 Com efeito, começam a florescer os 

primeiros entendimentos no sentido de que poderia haver a ponderação entre 

princípios e regras para afastar a aplicação destas. Isto é, poderá deixar de haver a 

aplicação de uma regra, como conseqüência da aplicação de um princípio, na 

medida em que este mostrar mais adequado aos fins constitucionalmente 

previstos.323   

Nesse contexto, inserem-se algumas propostas de "relativização" da coisa 

julgada as quais se firmam no entendimento de que a coisa julgada inconstitucional 

não deve ser afastada em todo e qualquer caso, mas apenas naqueles em que, a 

partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, verifique-se que o valor 

segurança jurídica, de que a coisa julgada é instrumento, deve ser ceder em vista da 

relevância de outros valores – v.g., justiça, moralidade, dignidade humana – 

afrontados pelo pronunciamento inconstitucional.324 

Eduardo Talamini defende nos casos de coisa julgada inconstitucional pode 

haver conflitos entre princípios constitucionais. Assevera que o mecanismo 

constitucionalmente legítimo para resolver tais conflitos consiste na ponderação dos 

valores envolvidos em cada caso concreto, mediante a consideração do princípio da 

proporcionalidade. Nesse contexto, argumenta que tal critério serviria para conferir 

                                                
322 Nesse sentido, DWORKIN e ALEXY. 
323 BARCELLOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. “O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”. LQ��Luís Roberto Barroso 
(org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV� IXQGDPHQWDLV� H� UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.375. 
324 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
pp.561-562. 
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“consistência concreta” à teoria da relativização da coisa julgada e, assim, afastá-la 

nos excepcionais casos em que deve ele ocorrer.325  

Segundo a tese esposada, a proporcionalidade seria empregada como 

“instrumento destinado a identificar e delimitar no caso concreto a própria 

possibilidade de exercício de direitos” apesar da existência de regra proibitiva em 

sentido contrário. Portanto, ao tempo em que sustenta ser plausível o afastamento 

da disciplina legal não só para promover a concretização de determinados valores, 

consagrados constitucionalmente, como também, ao revés, preconiza a 

possibilidade de manutenção da coisa julgada inconstitucional, se a aplicação da 

norma implicar excessivo sacrifício ao princípio da segurança jurídica. Argumenta, 

nesse diapasão, que se pode dar prevalência à coisa julgada em detrimento da 

aplicação do art.741, parágrafo único do diploma processual.326 Delimita o autor os 

parâmetro a serem observados no emprego do princípio da proporcionalidade: 

Na aferição da possibilidade de quebra da coisa julgada, a adoção desses 
parâmetros implica: (a) a constatação prévia, inequívoca, e objetiva da 
possibilidade de produção de uma solução mais correta; (b) a identificação 
dos valores envolvidos (inclusive boa-fé), com a consideração do seu 
correspondente peso no caso concreto; (c) a comparação dos benefícios e 
sacrifícios concretos aos valores constitucionais envolvidos, em caso de 
manutenção ou quebra da coisa julgada, considerando-se inclusive as 
soluções parciais. A consideração desses fatores conduz à absoluta 
excepcionalidade da quebra atípica da coisa julgada.327 
 

 

Nessa mesma linha, o Desembargador Federal Francisco Wildo Lacerda 

Dantas defende a aplicação do princípio da proporcionalidade no caso concreto e o 

manejo da ação declaratória de inexistência como via adequada para suscitar o 

conflito entre princípios. Parte o jurista da premissa de que, atualmente, no 
                                                
325 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.612. 
326 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.485. 
327 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
p.613. 
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ordenamento jurídico pátrio, após a formação da coisa soberanamente julgada não 

existem mecanismos de rescisão da sentença e aduz: 

Nada disso acontece, porém, quando a sentença, ainda que transita em 
julgado agride norma-princípio constitucional porque, nessa hipótese, se 
terá uma situação onde a desconstituição da coisa julgada radica na 
relativização desse instituto, cuja solução – como já demonstrado 
anteriormente – implica a solução de um conflito de princípios 
constitucionais: o da segurança que lastreia coisa julgada e o outro princípio 
que se alega haver sido desobedecido pela sentença. A solução desse 
conflito, evidentemente, não se submete a nenhum prazo nem se resolve 
através da ação rescisória.328 

 

É inegável que a técnica de ponderação de valores, mediante o emprego do 

princípio da proporcionalidade, tem sido vastamente utilizado num vasto conjunto de 

decisões por juízes e tribunais, inclusive pelo Supremo. Entretanto, no que tange ao 

princípio da proporcionalidade como vetor para “relativização” da coisa julgada 

algumas observações merecem ser feitas. 

O problema da decisão transitada em julgado que afronta algum valor 

constitucional, ora é vista como um conflito entre princípios; ora como expressão da 

colisão entre uma regra – disciplina legal e constitucional da coisa julgada, 

concretizada na garantia da intangibilidade do instituto da coisa julgada, 

principalmente, as hipóteses e o prazo de cabimento – e outro princípio; e, ainda, 

como o conflito entre situação concreta cristalizada no patrimônio individual – 

representada pela força de lei que tem a sentença trânsita em julgado – e um 

princípio constitucional. 

Importante observar que no conflito entre coisa julgada e bens juridicamente 

relevantes o que se encontra em tensão, de forma abstrata, não é o valor segurança 

                                                
328 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. “Considerações sobre a desconstituição e relativização da 
coisa julgada” LQ�5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�)HGHUDO: 5ª Região, n. 56, abr./jun.2004, pp.185-186. 
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jurídica e outro valor constitucionalmente relevante – moralidade, isonomia, 

dignidade humana etc.329 

A rigor, não se trata do conflito entre segurança e outro valor, mas sim, do 

conflito entre uma regra constitucional e um outro princípio. As normas que regem a 

coisa julgada material não ordenam que o seu conteúdo, dentro GDV�SRVVLELOLGDGHV�
MXUtGLFDV� SRVVtYHLV, seja realizado. Ademais, a referida norma não comporta 

gradação, ou é cumprida ou não é, não estando seu cumprimento condicionado a 

circunstâncias fáticas ou jurídicas.  

Pode-se dizer que este seria um falso conflito, na medida em que as regras 

devem prevalecer quando se mostre do outro lado a aplicação de um princípio. A 

ponderação oferece possibilidades quase irrestritas, devendo ser guiada por alguns 

parâmetros, de forma a não restar autorizada, por exemplo, a restrição ou 

afastamento, pelo intérprete, de direitos e garantias fundamentais que constituam 

cláusulas pétreas.330 

Os princípios, e não as regras, devem ser ponderados. As regras descrevem 

comportamentos, enquanto os princípios descrevem estados ideais, objetivos a 

serem alcançados. As regras estabelecem, prefacialmente, os efeitos determinados 

e específicos que pretendem produzir no mundo dos fatos e no mundo jurídico. Já 

os princípios indicam efeitos relativamente indeterminados, porque, a partir de certo 

ponto, dependem, para sua concretização, de outras considerações. Não é possível 
                                                
329 Convém destacar que “[...] os princípios tem aptidão como causa de justificação e os problemas de 
contradição, complementação e competitividade constituem, na verdade, técnicas de solução. Impõe-
se sempre, porém, redobrado cuidado para que os princípios não se diluam em retórica vã ou 
ludibriante, com o que se mostrariam atados ainda à ultrapassada concepção que não lhes 
reconhecia caráter normativo (mas os via, isto sim, como meras diretivas), numa tentativa intencional 
de tornar inócuos os valores neles consagrados, subtraindo-lhes as virtudes que uma identificação 
autenticamente jurídica pode proporcionar” (ROTHENBURG, Walter Claudius. 3ULQFtSLRV�&RQVWLWXFLRQDLV. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003, p.78). 
330 BARCELLOS, Ana Paula de. “Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional” LQ��
Luís Roberto Barroso (org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�H�UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.68. 
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aplicar mais ou menos uma regra, os seus efeitos determinados verificam-se, ou 

não. Quando se ponderam regras, na verdade, promove-se o afastamento de sua 

incidência no caso. A estrutura das regras não é adequada, do ponto de vista lógico, 

para sofrer ponderação.331 

Não se deseja com isso afirmar que todo juízo de ponderação deve ser 

realizado pelo legislador.332 A ação rescisória e os embargos à execução, baseados 

em posterior declaração de inconstitucionalidade da norma, são expressões da 

ponderação, realizada pelo legislador, entre os valores segurança e justiça. É certo, 

no entanto, que se mostra impossível a regulação pelo legislador de todas as 

questões e matérias, no mesmo ritmo que surgem e são levadas ao Poder 

Judiciário. Todavia, daí a afirmar que nas hipóteses em que, hoje, não oferece o 

ordenamento jurídico pátrio solução para os problemas advindos pela limitação de 

hipóteses e prazo de cabimento da ação rescisória, estaria dispensada a 

intermediação do legislador, existe uma grande distância.  

As regras – constitucionais e infraconstitucionais – sobre a coisa julgada e sua 

limitação já espelham uma ponderação realizada pelo legislador e, uma vez que 

ressoa indiscutível sua validade, devem ser empregadas em toda a sua extensão. A 

coisa julgada material tem valor constitucional e não se restringe à mera regra de 

                                                
331 BARCELLOS, Ana Paula de. “Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional” LQ��
Luís Roberto Barroso (org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�H�UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp.72-78. 
332 Em sentido contrário José Ignácio Botelho de Mesquita o qual sustenta que não existe conflito 
entre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e qualquer outro princípio – moralidade, isonomia 
etc. E, ainda que se admita tal possibilidade de conflito entende que a solução há de ser buscada em 
conformidade com a Constituição, assim, afirma que “o conflito entre a autoridade da coisa julgada e 
alguma norma ou princípio constitucional resolve-se pela ação rescisória contra a coisa julgada” [...] 
“para a hipótese de ocorrer incompatibilidade entre o conteúdo de uma sentença transitada em 
julgado e alguma regra ou princípio constitucional, a solução constitucionalmente prevista é o recurso 
à ação rescisória, para cujo processo e julgamento a Constituição confere competência originaria aos 
tribunais por ela mesma organizados, não se configurando conflito entre princípios ou entre normas 
constitucionais, para cuja solução fosse necessário recorrer a princípios mais altos como os da 
proporcionalidade, da razoabilidade ou os fundados no direito natural”. (MESQUITA, José Ignácio 
Botelho de. $�FRLVD�MXOJDGD. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp.120-122). 
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caráter instrumental. A segurança jurídica é valor fundamental e a coisa julgada 

apresenta-se como expressão desse valor e, nessa medida, como garantia 

institucional e alicerce do Estado Democrático de Direito. 

A coisa julgada não pode sofrer dose de flexibilização, pelo menos nos moldes 

propostos, ao livre alvitre do magistrado, visto que, ainda que observados 

rigorosamente os parâmetros ou subprincípios da proporcionalidade – necessidade, 

adequação e proporcionalidade propriamente dita – sempre haverá margem para o 

subjetivismo do julgador.333 Quanto maior for a possibilidade de “realizar-se justiça” 

no caso concreto, maior será a liberdade do julgador e, por conseguinte, margem 

para julgamentos desiguais em casos iguais.334 Eleva-se, na verdade, o risco de 

arbítrio, uma vez que concede-se ao juiz o poder de estabelecer quais sentenças 

serão protegidas pela intangibilidade da coisa julgada.335 

Ademais, tal liberdade não se coaduna com a própria essência do instituto o 

qual se dirige a garantir a estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas. A 

utilização desmensurada do princípio da proporcionalidade – sem a sua exata 

compreensão e alcance – sujeita as regras atinentes à coisa julgada a uma 

verdadeira perda de sua substância. 

A ponderação dessas regras implica a fragilização da própria estrutura do 

Estado Democrático de Direito, uma vez que denota menosprezo às decisões do 

Poder Legislativo, ao admitir-se a possibilidade de o julgador, a cada nova aplicação 

da norma, passar a avaliar novamente todas as conveniências e interesses 

                                                
333 LARENZ, Karl. 0HWRGRORJLD�GD�&LrQFLD�GR�'LUHLWR. 6 ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1997, pp.490-502. 
334 BARCELLOS, Ana Paula de. “Alguns parâmetros normativos para a ponderação constitucional” LQ� Luís Roberto Barroso (org.) $� QRYD� LQWHUSUHWDomR� FRQVWLWXFLRQDO�� SRQGHUDomR�� GLUHLWRV�IXQGDPHQWDLV�H�UHODo}HV�SULYDGDV. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.78. 
335 MARINONI, Luiz Guilherme. “Relativizar a coisa julgada material?” LQ��5HYLVWD�GRV�7ULEXQDLV, 
v.93, n.830, pp.67-70, dez.2004. 
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envolvidos – já apreciados pelo legislador –, para ao fim, definir se a regra vai ou 

não incidir – para dar preponderância a um princípio. 

Os riscos advindos do emprego do princípio da proporcionalidade QmR serão 

compensados pela possibilidade de se dar uma solução justa ao caso concreto. 

Nesse contexto, destaque-se valioso ensinamento de John Rawls, aplicável à 

questão: 

8P�WLSR�GH�LQMXVWLoD�p�D�IDOKD�GRV�MXt]HV�H�RXWUDV�DXWRULGDGHV�TXH�QmR�DGHUHP� jV� UHJUDV� H� LQWHUSUHWDo}HV� DGHTXDGDV� QR� MXOJDPHQWR� GH�UHLYLQGLFDo}HV. Uma pessoa é injusta na medida em que por caráter e 
inclinação está disposta a tais ações. Além disso, mesmo nos casos em que 
as leis e instituições são injustas, muitas vezes é melhor que elas sejam 
consistentemente aplicadas. 'HVVH� PRGR�� DTXHOHV� VXEPHWLGRV� D� HOHV�SHOR� PHQRV� VDEHP� R� TXH� OKHV� p� H[LJLGR� H� SRGHP� VH� SURWHJHU�DGHTXDGDPHQWH��DR�SDVVR�TXH�H[LVWH�XPD�LQMXVWLoD�DLQGD�PDLRU�VH�RV�TXH� Mi� HVWmR� HP� GHVYDQWDJHP� VmR� WUDWDGRV� GH� IRUPD� DUELWUiULD� HP�FDVRV�SDUWLFXODUHV�HP�TXH�DV�UHJUDV�OKH�GDULDP�DOJXPD�VHJXUDQoD. Por 
outro lado, ainda pode ser melhor em casos particulares, aliviar o suplicio 
daqueles que são injustamente tratados através de desvios da norma 
existentes. $Wp� TXH� SRQWR� WHPRV� MXVWLILFDWLYDV� SDUD� ID]HU� LVVR��HVSHFLDOPHQWH�HP�GHWULPHQWR�GDV�H[SHFWDWLYDV�IXQGDGDV�GH�ERD�Ip�QDV�LQVWLWXLo}HV� YLJHQWHV, é uma das questões intrincadas da política de 
justiça. Em geral, tudo que se pode dizer é que a força das exigências da 
justiça formal, da obediência ao sistema, depende claramente da justiça 
substantiva das instituições e das possibilidades de sua reforma. Alguns 
afirmaram que na verdade a justiça formal e a justiça substantiva tendem a 
caminhar juntas, e portanto, pelo menos grosso modo, as instituições 
injustas nunca, ou pelo menos raramente, são administradas de forma 
consistente e imparcial.[...] Assim, afirma-se que onde encontramos a justiça 
formal, o estado de direito e o respeito às expectativas legítimas, 
provavelmente encontraremos também justiça substantiva. 2� GHVHMR� GH�VHJXLU� DV� OHLV� GH� IRUPD� LPSDUFLDO� H� FRQVLVWHQWH�� GH� WUDWDU� RV� FDVRV�VLPLODUHV� GH� IRUPD� VHPHOKDQWH�� H� GH� DFHLWDU� DV� FRQVHT�rQFLDV� GH�DSOLFDomR�GDV�QRUPDV�S~EOLFDV�� HVWi� LQWLPDPHQWH� OLJDGD ao desejo, ou 
pelo menos à disposição, de reconhecer os direitos e as liberdades dos 
outros e de FRPSDUWLOKDU�GH�IRUPD�MXVWD�RV�EHQHItFLRV�H�RV�HQFDUJRV�GD�FRRSHUDomR�VRFLDO. Um desejo tende a ser associado com o outro.336[grifo 
nosso] 
 

 

O emprego da ponderação de valores dá azo, ainda, à alteração e limitação do 

sistema de garantias fundamentais e das reservas legais sem observância dos 

parâmetros delineados pelo ordenamento jurídico, o que se mostra incompatível com 

                                                
336 RAWLS, John. 8PD�WHRULD�GD�MXVWLoD. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp.62-63. 
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a tradição romano-germânica – a qual concede lugar de destaque ao valor 

segurança – onde encontra fincada suas raízes o sistema jurídico brasileiro.337 A 

conseqüência poderá ser a desvalorização dos direitos fundamentais e a aplicação 

do princípio servir de amparo para decisões diferentes em cada caso concreto.338 

Não se deve analisar, em concreto, a constitucionalidade da coisa julgada. Esta 

e seu fundamento, a segurança jurídica, não podem ficar condicionadas no caso 

concreto pela prevalência de conceitos maleáveis – traço característico dos 

princípios – como, v.g., moralidade, justiça, isonomia, dignidade humana etc., pois, a 

depender da intenção do aplicador, tudo pode estar aí inserido. O seguinte trecho 

destacado da obra do Prof. Paulo Bonavides, citando Manfred Gentz, resume bem o 

ponto de vista: 

[...] o freqüente uso do princípio [da proporcionalidade] tende todavia a 
transforma-lo num chavão rígido ou num mero apelo geral à justiça, tão 
indeterminado que de nada serve para a decisão de um problema jurídico, 
abrindo assim a porta, acrescenta, D́� XP� VHQWLPHQWR� LQFRQWUROiYHO� H�GHVFRQWURODGR� GH� MXVWLoD� TXH� VXEVWLWXL� DV� YDORUDo}HV� REMHWLYDV� GD�&RQVWLWXLomR�H�GD�OHL�SRU�DTXHODV�VXEMHWLYDV�GR�MXL] .̀339 [grifo nosso] 

 

�������2V�DWRV�MXULVGLFLRQDLV�QmR�GHYHP�VXEPHWHU�VH�DR�PHVPR�PHFDQLVPR�GH�FRQWUROH�GRV�DWRV�QRUPDWLYRV�H�OHJLVODWLYRV�

�

                                                
337 Critica de forma veemente a concessão de amplos poderes ao magistrado, facultando-lhe o a 
mitigação da coisa julgada, Rosemiro Pereira Leal, segundo o qual: “[...] Seria a queda do suposto 
absolutismo da coisa julgada (DXFWRULWDV�UHL� MXGLFDWD) com ascensão do julgado judicial tirânico: uma 
troca sutil e estrátegic de um dogma por outro humanamente encarnado na judicialidade (DXFWRULWDV�
KRPLQLV�MXGLFLDOLV). Claro que a doutrina norte-americana, coerente com as suas tradições, já fez essa 
permuta há muito tempo. A insistência de fazer aportar no Brasil os KDUG�FDVHV americanos, como 
exemplares (protótipos) do bom julgar e pensar, vestidos garbosamente da doutrina italiana de um 
direito culturalmente autocrático, desconhece a vigência da Constituição Brasileira que não guarda 
similitude com práticas de um direito iluminado pelo subjetivismo redentor do DXINOlUXQJ ou de um 
locutor privilegiado do povo icônico (liberalismo republicanista com rótulos ideológicos de 
democracia)” (LEAL, Rosemiro Pereira. $� �UHODWLYL]DomR�� LQFRQVWLWXFLRQDO� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.10). 
338 BONAVIDES, Paulo. &XUVR�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.431. 
339 BONAVIDES, Paulo. &XUVR�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p.433. 
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O Estado Democrático de Direito necessita de um mínimo de garantias de 

ordem constitucional e sanções contra atos que ferem a Constituição. É por essa 

razão que existem Constituição, supremacia constitucional e controle de 

constitucionalidade. Com essa idéia de preservação da força normativa da 

Constituição, relaciona-se o princípio da presunção de constitucionalidade dos atos 

do Poder Público, fazendo que seus atos normativos sejam constitucionais até a 

declaração de sua inconstitucionalidade.  

As sentenças – expressão empregada por nós para abranger acórdãos e 

sentenças – podem transitar em julgado e, em seu bojo, restar consagrada alguma 

forma de inconstitucionalidade. Entretanto, não se pode afirmar que: (1) em todo e 

qualquer caso, estas decisões estariam sujeitas a desconstituição ou “relativização”; 

(2) os atos jurisdicionais não estariam sujeitos a controle, porque são os únicos que 

estão aptos a investir-se da autoridade da coisa julgada. 

Primeiramente, há de ser investigado o motivo pelo qual a sentença chegou a 

transitar em julgado. Não parece razoável aceitar que o desfecho desfavorável do 

processo – ungido pela coisa julgada –, ainda que consagrando um resultado 

“injusto”, possa ser objeto de revisão, se tal circunstância derivou da inércia da parte 

vencida – seja ela, o Estado (titular de direitos indisponíveis) ou o particular (em 

regra, titular de direitos disponíveis).  

Não se trata, nesta hipótese, de conferir primazia à verdade formal em 

detrimento à justiça das decisões. Essa é a dinâmica do jogo, ou melhor, do sistema 

processual pátrio: na medida em que os prazos existem, devem ser eles 

observados340. O que é certo é que os prazos foram criados com a finalidade de 

                                                
340 Caso se entenda diferente, ou seja, que, no atual estágio de desenvolvimento do direito, já não 
são mais necessários os prazos, promova-se a extinção de todos eles, mas isso já é outra questão. 
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assegurar a estabilidade do processo e de seu resultado final. Se a parte não 

colaborou de forma adequada para o a consecução do resultado “justo”, deve arcar 

com o ônus de sua desídia. Portanto, não se pode dizer, nessa situação, que os 

mecanismos de controle do ato judicial são insuficientes; na realidade, a 

cristalização da “injustiça” insere-se em âmbito diferente, qual seja: o da 

irresponsabilidade das partes. 

Quanto à insuscetibilidade de controle dos atos judiciais por serem eles os 

únicos sob o manto da coisa julgada, vale registrar que a coisa julgada não é 

atributo essencial à jurisdição.341 Trata-se de uma opção política do legislador e 

inerência aos atuais moldes assumidos pelos Estado Democrático de Direito – no 

qual não se concebe que as lesões ou ameaças de lesões deixem de ser levadas ao 

Judiciário, tampouco a ingerência de outros Poderes sobre o resultado das 

atividades do Poder Judiciário.  

A questão atinente ao controle das sentenças, ademais, pode ser tomada em 

outra perspectiva: a de que esses atos judiciais estariam imunes a qualquer 

mecanismo de fiscalização, o que representaria afronta ao princípio da Separação 

dos Poderes. 

Assim como não parece correta tal linha de argumentação, não merece 

acolhida a idéia de que devem submeter-se ao mesmo sistema de controle de 

constitucionalidade aplicável aos atos emanados dos Poderes Legislativo e 

Executivo. 

                                                
341 Tanto é assim que, atualmente, encontram-se inúmeros provimentos jurisdicionais, desprovidos da 
qualidade da imutabilidade; é o caso, Y�J, das tutelas cautelares (MARINONI, Luiz Guilherme. “O 
princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da coisa julgada)” LQ: 5HYLVWD� v.52, n. 317, mar.2004, p.16). Igualmente, comprova não ser a coisa julgada essência da 
jurisdição o de, em outros ordenamentos jurídicos�� KDYHU� D� LPSRVVLELOLGDGH� GH� UHGLVFXWLU� D�PHVPD�
GHFLVmR� QR� kPELWR� GR� 3RGHU� TXH� D� HPLWLX�� e� R� FDVR� GR� RUGHQDPHQWR� MXUtGLFR� francês onde há o 
contencioso administrativo – modelo da dualidade de jurisdição – e as decisões proferidas  na esfera 
administrativa encontram-se marcadas por essa característica. 
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Quanto ao primeiro argumento, deve-se ter em mente que não é pertinente a 

invocação do princípio da Separação dos Poderes para justificar o controle do 

conteúdo intrínseco do ato jurisdicional, pois não se verifica, nesta hipótese, afronta 

à vontade jurídica emanada de Poder com idêntica legitimidade constitucional. Em 

outras palavras, não está o Poder Judiciário invadindo a esfera das funções 

reservadas aos Poderes Legislativo e Executivo. Na verdade, a nenhum Poder do 

Estado é dada a faculdade de intervir na esfera reservada de outro Poder para 

substituí-lo: portanto, se o controle da constitucionalidade das leis compete ao 

Judiciário não cabe a intervenção de outro Poder com o fito de realizar tal 

desiderato. 

 De outro lado, a aventada hipervalorização do Poder Judiciário – pela suposta 

posição de supremacia quanto aos demais Poderes estatais – não passa de 

argumento retórico, pois, se é inegável a elevada carga de autonomia institucional e 

funcional342 a ele atribuída pela Constituição de 1988 – o que demonstra o 

fortalecimento deste Poder de Estado – também é verdade que essa opção – pela 

autonomia – insere-se no quadro de elementos essenciais à realização da atividade 

jurisdicional e, dessa realidade, não se afastam os demais Poderes. Efetivamente, a 

autonomia concedida ao Poder Judiciário, enquadra-se na lógica de manutenção de 

equilíbrio entre os Poderes – sistema de FKHFNV�DQG�EDODQFHV.343  

                                                
342 A autonomia institucional encontra-se representada pela capacidade de auto-administração, 
iniciativa legislativa nas matérias que lhe são afetas constitucionalmente e auto-administração 
financeira. Por seu turno, a autonomia funcional decorre do regime constitucional atribuído aos 
magistrados ao prevê específicas garantias e vedações (vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade 
de vencimentos, a proibição de exercício de atividade político-partidária, a proibição de recebimento, 
a qualquer pretexto, de custas em processos etc.) - art.95, da Constituição Federal (CLÈVE, 
Clèmerson Merlin. “Poder Judiciário: autonomia e justiça” LQ�� 5HYLVWD� GH� ,QIRUPDomR� OHJLVODWLYD, 
a.30, n. 117, jan./mar.1993, pp.294/297). 
343 Nesse sentido, afirma-se que : “tanto a afirmação da supremacia constitucional quanto a 
possibilidade de controle de constitucionalidade dos atos estatais encontram-se historicamente  
ligadas ao direito constitucional norte-americano. (...) A supremacia da Constituição e a missão 
atribuída ao Judiciário na sua defesa têm um papel de destaque no sistema geral de freios e 
contrapesos concebido pelo constitucionalismo moderno como forma de conter o poder. É que 
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Portanto, é inverdade afirmar que o ato jurisdicional está imune a controle o 

qual apenas seria exigido dos atos administrativos e legislativos. Na realidade, o 

conteúdo das decisões judiciais encontra-se submetido a um sistema próprio de 

controle interno, uma vez que o controle externo recai sobre a legitimidade da 

atuação da atividade jurisdicional.344 É, nesse contexto, que se verifica que o ato 

jurisdicional sujeita-se à ampla recorribilidade (recursos ordinários e 

extraordinário345), à impugnação por ação autônoma (ação rescisória), à exigência 

de publicidade e motivação.  

O controle a que se submetem os atos jurisdicionais é realizado dentro da 

própria estrutura do Poder Judiciário. Aliás, no Brasil, pode-se dizer que a jurisdição 

é monopólio deste Poder.346 347 A razão de, assim, ser, encontra-se no caráter 

substitutivo da função jurisdicional, isto é, a “substitutividade” da jurisdição é que a 

                                                                                                                                                   
através da conjugação desses dois mecanismos, retira-se do jogo político do dia-a-dia e, pois, das 
eventuais maiorias eleitorais, valores e direitos que ficam protegidos pela rigidez constitucional e 
pelas limitações materiais ao poder de reforma da Constituição” (BARROSO, Luís Roberto. ,QWHUSUHWDomR� H� DSOLFDomR� GD� FRQVWLWXLomR: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.167-167). 
344 O Conselho Nacional de Justiça, previsto no art.92 da Constituição Federal, composto de 
representantes dos demais poderes da República e da sociedade, é competente para realizar o 
controle de legitimidade da atuação do Poder Judiciário, ou seja, zela pela regularidade da atuação 
dos membros do Judiciário, sem afrontar a autonomia e independência destes. 
345 Apenas para fins didáticos, pois pouca ou nenhuma relevância prática assume tal distinção, 
classificam-se os recursos, segundo a sua fonte, em: ordinário quando a sua fonte é a lei processual 
(apelação, agravo, embargos infringentes e embargos de declaração – art.496, incisos I a IV do CPC) 
e extraordinário será o instituído e denominado pela Constituição  (nesse grupo, encontram-se: o 
recurso ordinário constitucional – arts. 102, II, a e 105, II, b e c –, o recurso especial – art.105, III – e o 
recurso extraordinário – art.102, III), (conferir sobre tal critério de classificação: SANTOS, Moacyr 
Amaral. 3ULPHLUDV�OLQKDV�GH�GLUHLWR�SURFHVVXDO�FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: Saraiva, 1997, pp.100-
101).  Outra classificação dos recursos é aquela segundo a qual recurso extraordinário é, apenas, 
aquele destinado a impugnar decisão que viole à Constituição Federal e, portanto, os recursos 
ordinário constitucional e o especial enquadram-se na categoria recursos ordinários (NERY JUNIOR, 
Nelson. 7HRULD� JHUDO� GRV� UHFXUVRV. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.508). Por 
considerar uma extravagância, colocar-se ao lado do recurso extraordinário, os recursos especial e o 
ordinário constitucional, adotaremos o segundo critério exposto. 
346 Se o julgamento realizado pelo Senado nos crimes de responsabilidade (art. 52, incisos I e II da 
Constituição) for considerado como expressão da atividade jurisdicional, haveria exceção ao 
entendimento exposto. Entretanto, deve ser observado que, nessa hipótese, o Senado exerce um 
“juízo tipicamente político” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. “Poder Judiciário: autonomia e justiça” LQ��5HYLVWD�GH�,QIRUPDomR�OHJLVODWLYD, a.30, n. 117, jan./mar.1993, p.294) 
347 Observe-se que a sentença é veículo exclusivo da atividade jurisdicional, tanto é assim que não se 
concebe a idéia de sentença prolatada por agente público vinculado a outro Poder do Estado (sobre 
essas idéias ver TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, pp.305). 
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distingue das demais funções estatais e justifica o especial mecanismo de controle a 

que se submete o fruto, por excelência, dessa atividade, que é a sentença. Portanto, 

o Estado-juiz substitui a vontade das partes, estando acima ou além do conflito entre 

elas, uma vez que o órgão judiciário não tem interesse próprio no litígio ou razões 

para se comportar de modo favorável ou desfavorável a qualquer um dos envolvidos 

no conflito.348 Como decorrência do caráter substitutivo da jurisdição não se admite 

que as decisões judiciais possam ser revistas pelos demais Poderes de Estado. Em 

outra linha de pensamento, mas tendo em vista o referido caráter da função 

jurisdicional, defende-se que o controle do conteúdo dos atos jurisdicionais não pode 

ser ilimitado e tampouco indefinido no tempo.349 

Outrossim, a decisão judicial trânsita em julgado cujo conteúdo intrínseco 

carregue XPD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH não pode estar submetida ao mesmo regime de 

controle do ato normativo ou da lei, principalmente, porque: (1) sentença, lei e ato 

administrativo são ontologicamente diferentes; (2) o Poder Judiciário, no Brasil, é o 

guardião da constitucionalidade das normas. 

Quanto à sentença e ao ato administrativo, verifica-se que, embora a atividade 

administrativa e atividade judiciária relacionem-se com a aplicação concreta da 

norma, na primeira, verifica-se que a aplicação é o caminho para o alcance do 

interesse público, enquanto a aplicação mostra-se como o próprio fim da função 

jurisdicional. Ademais, o atuar dos agentes públicos na função administrativa não 

                                                
348 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 7HRULD�JHUDO�GR�SURFHVVR. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p.130-131. 
349 NERY JUNIOR, Nelson. 7HRULD� JHUDO� GRV� UHFXUVRV. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.509. 
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substitui as parte em conflito, tampouco se apresenta a Administração como terceiro 

imparcial, na verdade e, em regra, é interessada no resultado do processo.350 

Por outro lado, a sentença – que não se confunde com a coisa julgada –não 

pode ser identificada com a lei.351  Ainda que venham à mente hipóteses de leis com 

efeitos concretos, os atos legislativos caracterizam-se por sua generalidade e 

abstração, ao contrário das sentenças que apresentam os efeitos concretos, no caso 

particular, como traço imanente. Ainda que lei e sentença possam se aproximar 

quanto aos efeitos, não se pode afirmar que tenham a mesma natureza.352 

Sem querer entrar no mérito da discussão entre o papel criativo, ou não, da 

sentença como produto da atividade jurisdicional, observa-se que as idéias do tipo “a 

coisa julgada faz lei entre as partes” ou “a coisa julgada é a lei do caso concreto” – 

as quais pretendem expressar a proibição de retomarem as partes os debates 

acerca de questões definitivamente resolvidas (sob o manto da coisa julgada), bem 

como de outro juiz voltar a apreciar a questão anteriormente decidida – encontram-

se suas raízes no pensamento de uma época em que se reconheceu o primado da 

lei sobre as demais fontes do direito.353 Portanto, sendo imperatividade e a 

autoridade um atributo da lei, apenas se concebida a sentença como “lei individual”, 

                                                
350 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 
pp.302-304. 
351 Estabelece o Código de Processo Civil: Art. 468: “A sentença, que julgar total ou parcialmente a 
lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. 
352 Explica o ilustre constitucionalista português J.J Canotilho que: “precisamente por isso, não há 
possibilidade de requerer a declaração de inconstitucionalidade das próprias sentenças nem o próprio 
TC [Tribunal Constitucional] pode eliminá-las como pode o legislador fazer em relação às leis que 
edita”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO. 7 ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
pp.1009-1010). 
353 Segundo Chiovenda, o conceito de coisa julgada material corresponde à noção de imperatividade, 
portanto, a imperatividade do comando da sentença é a coisa julgada e, assim, na sentença, se acha 
a lei em sentido concreto. O comando da sentença é autônomo e paralelo ao comando da lei 
(SANTOS, Moacyr Amaral. 3ULPHLUDV� OLQKDV� GH� GLUHLWR� SURFHVVXDO� FLYLO. v.3, 16 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p.50). Por seu turno, Carnelutti defende que o comando da sentença não é paralelo ao 
comando da lei, mas, na verdade, seu complemento ou um comando suplementar (NEVES, Celso. &RLVD�-XOJDGD�&LYLO. São Paulo: Revista dos Tribunais,1971, p.374). 
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“lei especial” ou “lei de efeitos concretos”, é que poderia esta ter os referidos 

atributos.354 

Igualmente repousa na identificação entre sentença e lei – “a sentença tem 

força de lei” – a justificativa para elevar-se a sentença à fonte criadora de direito, ao 

lado da lei.355 Entretanto, qualquer que seja a concepção adotada – reconheça-se ou 

não força criativa à sentença, ela não autoriza a ilação de que o juiz converte-se em 

legislador e que o objeto da atividade jurisdicional submete-se ao mesmo sistema de 

controle concebido para os atos legislativos. 

Outro prisma sobre o qual deve ser enfocado a questão atinente ao controle da 

decisão judicial trânsita em julgado cujo conteúdo apresenta uma 

inconstitucionalidade refere-se ao fato de, no Brasil, ser o Poder Judiciário o órgão 

competente para exercer o essa modalidade de controle, ou seja, é ele o guardião 

da constitucionalidade das normas.  

No ápice do sistema, encontra-se o Supremo Tribunal Federal – guardião por 

excelência da constitucionalidade – o qual verifica a compatibilidade de lei ou ato 

normativo com a Constituição Federal e cuja decisão vincula os demais órgãos do 

Poder Judiciário. Ao lado dele, diferentemente do que ocorre em outros países, 

todos os juízes exercem a jurisdição constitucional (controle difuso) e, nesse 

contexto, podem, incidentalmente num caso concreto, manifestar-se sobre a 

(in)constitucionalidade de uma norma. 

                                                
354 Denota muito bem essa linha de pensamento, ainda que para sustentar a hierarquia da sentença 
sobre a lei, o seguinte comentário ao art.468 do Código de Processo Civil: “afigura-se insuficiente a 
afirmação empregada na disposição comentada, pois em verdade a sentença passada em julgado 
tem força superior à própria lei. Enquanto esta pode ser revogada, mudada a qualquer tempo por 
outra, de igual ou maior hierarquia, o julgamento coberto pela coisa julgada não pode ser revogado, 
mudado, nem pela lei nem por outra sentença” (ARAGÃO, Egas Moniz de. 6HQWHQoD�H�FRLVD�MXOJDGD 
– exegese do Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992, p.245). 
355 Pontes de Miranda, citando James Goldschmidt, defende que:  “a sentença não é OH[� VSHFLDOLV, 
nem regra jurídica concreta” (MIRANDA, Pontes. &RPHQWiULRV�DR�&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO. Tomo 
V. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.118). 
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Dessume-se que todos os órgãos jurisdicionais têm o dever de controlar a 

constitucionalidade e, nessa medida, verifica-se que o ato jurisdicional está, a todo 

momento, subordinado a controle, na medida em que qualquer órgão do judiciário 

pode realizar fiscalização sobre esse aspecto. Portanto, o juiz e os tribunais inserem-

se na própria engrenagem de controle de constitucionalidade dos atos deles 

emanados, sendo desnecessário e incompatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro a transferência para outro Poder de Estado da realização de tal mister. 
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3. A coisa julgada inconstitucional  

�����$�FRQWURYHUWLGD�ORFXomR�³FRLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO´�

Preambularmente, urge asseverar que a expressão é alvo de severas críticas, 

pois, conforme o escólio do mestre Barbosa Moreira, é tecnicamente defeituosa, na 

medida em que “na sentença, e não na sua imutabilidade [que representa a coisa 

julgada], é que se pode conceber a existência de contrariedade à Constituição”.356 

O conceito de “coisa julgada inconstitucional” floresceu a partir de casos 

paradigmáticos – ações de desapropriação e ações de investigação de paternidade 

–, nos quais se identificaram violações a princípios ou valores fundamentais, 

consagrados na Constituição – moralidade, justiça, dignidade da pessoa humana 

etc. – pelas sentenças prolatadas. 

O significado da expressão também se encontra relacionado: I. à decisão 

judicial cujo conteúdo viola, direta e imediatamente, norma constitucional; II. à 

decisão judicial cuja aplicação funda-se em norma inconstitucional – havendo quem 

sustente a prescindibilidade de declaração de inconstitucionalidade com força 

obrigatória e geral; III à decisão judicial amparada em interpretação incompatível 

com a Constituição.  

Quanto à “coisa julgada inconstitucional” no caso paradigmático da sentença 

que julga investigação de paternidade, apontam-se três soluções principais: a 

                                                
356 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
p.19. 
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SULPHLUD, concernente à possibilidade de que a sentença que aprecia questão sobre 

o estado da pessoa não ser acobertada pela coisa julgada, por se tratar de direito 

indisponível; a VHJXQGD, que se refere à possibilidade de não ser protegida a 

sentença pelo manto da coisa julgada, se, durante a instrução processual, não foram 

trazidos elementos suficientes para comprovar ou afastar de forma efetiva a 

paternidade; a WHUFHLUD, que afirma que, com o surgimento da perícia de DNA, 

justificado estaria o reexame da questão, mediante a propositura de nova ação de 

investigação de paternidade.357 Quanto a essa terceira hipótese, surgem, ainda, os 

defensores da idéia de cabimento da ação rescisória para produzir nova prova 

pericial após o trânsito em julgado da sentença – mesmo não sendo compatível com 

a tradicional interpretação dos incisos VI e VII, do artigo 485, do Código de Processo 

Civil os quais tratam, respectivamente, de falsidade da prova e documento novo.358 

Voltando à manifestação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de 

constitucionalidade, há divergências doutrinárias sobre o exato alcance do conceito 

de “coisa julgada inconstitucional”. Devem ser tomados em consideração dois 

momentos ou referenciais: o primeiro, que trata da hipótese de, antes da prolação da 

sentença, já existir decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da 

(in)constitucionalidade da norma que serviu de fundamento para o ato judicial com 

esta manifestação incompatível; e, o segundo, que se refere ao caso de, apenas em 

momento posterior à prolação da sentença, advir pronunciamento do Supremo em 

sentido diferente daquele trazido pela decisão do juiz ou tribunal.359  

                                                
357 MEDINA, José Miguel Garcia. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: hipóteses de relativização. Coop.: 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.188. 
358 MEDINA, José Miguel Garcia. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: hipóteses de relativização. Coop.: 
Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp.185-186. 
359 FISHER, Otávio Campos. “Coisa julgada em matéria constitucional” LQ� Rocha, Valder de Oliveira 
(coord.) 3UREOHPDV�GH�SURFHVVR�MXGLFLDO�WULEXWiULR. São Paulo: Dialética, 2002, pp.266-267. 
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Apenas, na segunda hipótese estaria configurada a necessidade da 

"relativização" em sentido estrito, pois naquela, a questão sempre poderia chegar ao 

Supremo Tribunal Federal por recurso extraordinário e, ainda, seria pertinente a 

ação rescisória, por violação a literal disposição de lei, conforme adiante será 

demonstrado. Ademais, a situação de afronta, promovida pela sentença à decisão 

anteriormente proferida pelo Supremo, dá ensejo inclusive à reclamação, dada a 

força vinculante dos atos decisórios em controle abstrato de constitucionalidade. 

Helenilson Cunha Pontes sustenta que o pronunciamento do Supremo Tribunal 

Federal teria que se dar antes do trânsito em julgado da sentença rescidenda para 

restar configurada a “coisa julgada inconstitucional”. Por este motivo, afirma: 

Não há o fenômeno da coisa julgada inconstitucional quando o juiz no livre 
exercício do ofício jurisdicional, ao decidir regularmente a lide, confere 
determinada interpretação a uma questão constitucional e em momento 
posterior o Supremo Tribunal Federal vem a manifestar diferente 
entendimento para a mesma questão.[...] A coisa julgada é inconstitucional 
quando nasce com tal vício de validade, isto é, quando é proferida ao 
arrepio do sentido determinado pela Constituição tal como previamente 
interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em decisão com efeito 
vinculante.360 

 

Segundo Flávio Luiz Yarshell, uma vez trânsita em julgado a sentença, “não é  

suficiente a posterior declaração de inconstitucionalidade para infirmar a garantia da 

imutabilidade da decisão”.361 Corroborando esse argumento, Barbosa Moreira 

preconiza que a coisa julgada é a qualidade que incide sobre a norma concreta, 

produto da sentença, estando separada da norma abstrata em que se baseou o juiz 

para decidir. Afirma, nesse contexto, que: 

A partir do trânsito em julgado, a norma concreta contida na sentença 
adquire, por assim dizer, vida própria e não é atingida pelas vicissitudes 
capazes de atingir a norma abstrata: nem é outra a razão pela qual, ainda 

                                                
360 PONTES, Helenilson Cunha. &RLVD� MXOJDGD� WULEXWiULD� H� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. São Paulo: 
Dialética, 2005, p.150. 
361 YARSHELL, Flávio Luiz. $omR�UHVFLVyULD: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 255.  
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que surta efeitos H[� WXQF, a declaração da inconstitucionalidade da lei não 
afeta a DXFWRULWDV�UHL�HXGLFDWDH da sentença que a tenha aplicado.362 

 

Diversamente, Teori Albino Zavascki, ao argumento de que a manifestação do 

Supremo tem efeitos H[� WXQF, defende ser irrelevante se o “pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal, na ação de controle concentrado, tenha surgido após o 

trânsito em julgado da sentença rescidenda”.363 Convém, por oportuno, destacar que 

segundo o entendimento do jurista, a manifestação em contrário emitida pelo 

Supremo Tribunal Federal apenas tem o condão de desconstituir a sentença ou 

acórdão se, ainda, houver prazo para o ajuizamento da ação rescisória, uma vez 

que “esgotado o prazo decadencial dessa ação, a situação jurídica objeto da 

sentença individual restará consolidada e insuscetível de ajustamento”.364 365 

����� $� �UHODWLYL]DomR�� GD� FRLVD� MXOJDGD� SRU� VXSHUYHQLHQWH�PDQLIHVWDomR�
GR�6XSUHPR�7ULEXQDO�)HGHUDO��

�������2�PRGHOR�EUDVLOHLUR�GH�FRQWUROH�GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDGH�H�D�LQIOXrQFLD�GRV�PRGHORV�DXVWUtDFR�H�QRUWH�DPHULFDQR�

Como já demonstrado, um dos núcleos no qual se concentra a proposta de 

"relativização" da coisa julgada, refere-se, exatamente, às desconformidades 

                                                
362 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
p.19. 
363 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.135. 
364 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.56. 
365 É, bem verdade, que esta é a regra geral, pois, segundo o doutrinador, “tratando-se de ralação 
jurídica de prestação continuada ou sucessiva, o superveniente efeito vinculante em sentido contrário 
ao do provimento judicial em controle abstrato inibirá os efeitos futuros daquela relação jurídica, 
independentemente da propositura ou mesmo da tempestividade da ação rescisória” (ZAVASCKI, 
Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p.149). 
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havidas entre a sentença ou acórdão com a Constituição, provocadas por 

supervenientes decisões, em sede de controle de constitucionalidade, pelo Supremo 

Tribunal Federal. Argumenta-se, principalmente, que em tais casos, pessoas, em 

situações idênticas, podem receber tratamento díspar, o que justificaria a 

desconstituição da coisa julgada. 

Para interpretação e o controle da constitucionalidade, aceita-se a premissa de 

que a Constituição é a norma de onde retiram validade os demais atos normativos 

do Estado – Supremacia Constitucional. Devem eles guardar compatibilidade com 

esta, em razão da superioridade hierárquica que existe entre a Constituição e, de 

outro lado, as leis, decisões judiciais e atos normativos – Supralegalidade 

constitucional. A justificativa para isto reside no fato de que a Constituição é o 

produto do Poder constituinte nela residindo “os valores supremos consagrados pela 

sociedade para a qual o seu texto foi elaborado”. Daí, a necessidade de 

reconhecimento de rigidez à Constituição, para que seu texto não seja alterado pelo 

mesmo processo a que estão submetidos as leis infraconstitucionais.366 É o que Luís 

Roberto Barroso chama de Superlegalidade formal e material, ou seja, a 

Constituição é a fonte primária de toda produção normativa e toda atividade 

normativa estatal deve conformar-se com os princípios e normas constitucionais.367 

Com efeito, a interpretação da Constituição é realizada no âmbito dos três 

Poderes e, de forma ideal, a atividade normativa é pautada pela conformidade com a 

Constituição. Corolário disto, é a afirmação do princípio de presunção da  

constitucionalidade dos atos do Poder Público, o qual pode ser sintetizado nas idéias 

de que a violação a Constituição deve ser manifesta, como também de que a 

                                                
366 DANTAS, Ivo. 2� YDORU� GD� &RQVWLWXLomR: do controle de constitucionalidade como garantia da 
supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, pp.7-12; 29-37. 
367 BARROSO, Luís Roberto. ,QWHUSUHWDomR� H� DSOLFDomR� GD� FRQVWLWXLomR: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.161-165. 
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inconstitucionalidade nunca se presume e, finalmente, havendo a possibilidade de 

consagrar uma interpretação que enseje a conformidade com o texto constitucional, 

deve-se optar por esta e não pela invalidade da norma. O princípio da presunção de 

constitucionalidade “é uma decorrência do princípio geral da separação dos Poderes 

e funciona como fator de autolimitação da atividade do Judiciário”.368 

Observado o conflito ou confronto entre uma norma ou ato com a Constituição, 

chega-se à inconstitucionalidade. Esta se apresenta como o mais sério caso de 

nulidade normativa, havendo quem afirme estar consubstanciada, nessa hipótese, 

inexistência jurídica - tal concepção é herdada dos modelos tradicionais de jurisdição 

constitucional. Ao presente trabalho, interessam os modelos norte-americano e o 

austríaco369, na medida em que influenciaram diretamente o modelo constitucional 

brasileiro de controle – o qual, vale ressaltar, de uns tempos para cá, vem 

incorporando várias técnicas do direito constitucional alemão.  

No sistema difuso norte-americano, todos os órgãos judiciários podem exercer 

o controle de constitucionalidade de uma norma, de forma incidental, no momento 

em que decidem as causas de sua competência. No sistema austríaco concentrado, 

o poder de controle concentra-se em órgão judiciário exclusivo e exerce-se em via 

principal ou de ação.370  

Outrossim, quanto aos efeitos, no sistema americano, a lei inconstitucional é 

considerada absolutamente nula, porquanto contrária à norma superior que é a 

                                                
368 BARROSO, Luís Roberto. ,QWHUSUHWDomR� H� DSOLFDomR� GD� FRQVWLWXLomR: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.174-188. 
369 O sistema concentrado de controle de constitucionalidade foi inserido na Constituição Austríaca de 
1920, tendo sido obra de Hans Kelsen (CAPPELLETTI, Mauro. 2� FRQWUROH� MXGLFLDO� GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV� OHLV�QR�GLUHLWR�FRPSDUDGR. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: 
Fabris, 1992 (reimp.1999), p. 68). 
370 CAPPELLETTI, Mauro. 2� FRQWUROH� MXGLFLDO� GH� FRQVWLWXFLRQDOLGDGH� GDV� OHLV� QR� GLUHLWR�FRPSDUDGR. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1992 (reimp.1999), pp. 65-68; 101-
105. 



 

 

140 

Constituição e, nessa medida, tem sua inconstitucionalidade declarada de forma 

retroativa, em outras palavras, o órgão judicial “declara uma (pré-existente) nulidade 

de lei inconstitucional”. No sistema austríaco, o pronunciamento da Corte 

Constitucional tem efeito constitutivo negativo, ou seja, a sua decisão enseja a 

anulação da norma inconstitucional e, até que aquela seja publicada, a norma 

inconstitucional é considerada válida e eficaz, não se admitindo a retroatividade dos 

efeitos da decisão. O que pode ocorrer é que a anulação só opere efeitos a partir de 

uma determinada data fixada pela Corte Constitucional posterior à publicação do 

pronunciamento – norma semelhante consta, hoje, do art. 27 da Lei nº 9.868/99.371 

Em síntese, no sistema norte-americano, tem-se um controle de caráter 

declarativo que opera efeitos H[� WXQF (retroativamente) e LQWHU� SDUWHV (limitada ao 

caso concreto372); no sistema austríaco, verifica-se o caráter constitutivo negativo do 

controle de constitucionalidade e, portanto, o pronunciamento da corte constitucional 

opera efeitos H[�QXQF e HUJD�RPQHV (eficácia geral).373 

No Brasil, adotou-se um modelo eclético ou misto, ou seja, têm lugar, 

simultaneamente, o controle incidental pelo sistema difuso e o controle direto, pelo 

sistema concentrado. No modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, a 

declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo, em sede de controle 

concentrado, tem eficácia HUJD� RPQHV e opera-se retroativamente (enquanto no 

                                                
371 CAPPELLETTI, Mauro. 2� FRQWUROH� MXGLFLDO� GH� FRQVWLWXFLRQDOLGDGH� GDV� OHLV� QR� GLUHLWR�FRPSDUDGR. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1992 (reimp.1999), pp. 115-119. 
372 Essa característica resta atenuada no sistema norte-americano na medida em que este observa a 
doutrina do VWDUH� GHFLVLV a qual impõe a observância do pronunciamento da Suprema Corte 
Americana pelos tribunais inferiores e pelos agentes governamentais. O fundamento para aplicação 
desse mecanismo reside na idéia de que “declarado inconstitucional um ato legislativo, este “é nulo 
para todos os fins legais, é como se nunca tivesse existido”, não podendo ser o suporte normativo 
para a imposição de direitos e deveres (COOLEY, Thomas. Princípios gerais de direito constitucional 
dos Estados Unidos da América do Norte. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 153 DSXG 
MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais – garantia suprema da 
Constituição. São Paulo: Atlas, 2000, pp.109-114. 
373 CAPPELLETTI, Mauro. 2� FRQWUROH� MXGLFLDO� GH� FRQVWLWXFLRQDOLGDGH� GDV� OHLV� QR� GLUHLWR�FRPSDUDGR. Trad. Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Fabris, 1992 (reimp.1999), pp. 117-118. 
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modelo austríaco os efeitos são H[� QXQF) e, em via de controle difuso, o referido 

pronunciamento tem efeito H[�QXQF (no modelo americano, os efeitos são�H[�WXQF��e�
LQWHU� SDUWHV – podendo assumir efeitos HUJD� RPQHV�� se houver, posteriormente,� a 

suspensão da norma impugnada por resolução do Senado. 

Ao lado da declaração de nulidade total ou parcial da norma – declaração de 

inconstitucionalidade “sem redução de texto” ou “com redução total ou parcial de 

texto” – o sistema jurídico brasileiro, admite as técnicas da “interpretação conforme”, 

da declaração de constitucionalidade e da declaração de inconstitucionalidade de 

caráter restritivo ou limitativo (art.27 da Lei n. 9.868/99). Aquelas técnicas de 

controle estão disciplinadas no art.28, parágrafo único da Lei n. 9.868/99, atribuindo-

se efeitos vinculante, H[� WXQF (em regra) e HUJD� RPQHV aos pronunciamentos do 

Supremo quando empregam-nas.374 

Na declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, o Supremo 

mantém íntegro o texto legal impugnado e, declara a inconstitucionalidade de 

determinado alcance ou sentido que seria inequivocamente extraível dele. 

Na interpretação conforme a Constituição, o supremo indica em qual sentido a 

norma impugnada deve ser interpretada para que não ocorra ofensa a Constituição. 

Outras formas de interpretação são consideradas incompatíveis com a Constituição. 

Nessa hipótese, o Supremo vem julgando as ações nas quais ocorre o emprego da 

técnica de interpretação conforme como SDUFLDOPHQWH procedentes –  diferentemente 

do que ocorria anteriormente quando se julgava improcedente a Ação direita de 

inconstitucionalidade. 

                                                
374 Quanto às técnicas de controle empregadas pela Corte Constitucional brasileira, ver MENDES, 
Gilmar. -XULVGLomR�FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp.287-368. 



 

 

142 

O art.27 da Lei 9.868/99, por seu turno, permitiu exceção a eficácia H[�WXQF da 

decisão declaratória de inconstitucionalidade, de modo a evitar efeitos radicais sobre 

o passado. Destaque-se que, antes mesmo do advento da regra, constante do art.27 

da Lei 9.868/99, o Supremo vinha manifestando o entendimento de que deveriam 

ser preservados os efeitos concretos produzidos pela norma, mesmo sendo ela 

inconstitucional. Tal distinção fundava-se na distinção entre o plano normativo e o 

plano “normado” e, por isso, aceitava-se que a declaração de inconstitucionalidade 

não produziria efeitos imediatos em relação as situações jurídicas consolidadas. 

A explicação para a inserção de tais técnicas ao ordenamento jurídico brasileiro 

encontra-se na maior complexidade apresentada pelas relações sociais. Realmente, 

não basta defender a auto-suficiência do ordenamento jurídico e a inexistência de 

hipóteses para as quais não está pronto a dar solução e permanecer encastelado 

em fórmulas apodíticas do tipo: nulidade/anulabilidade, público/privado, 

natural/positivo – já não são elas idôneas a por fim aos dilemas que são postos, 

notadamente, quando se trata de jurisdição constitucional. 

Das duas uma: ou se chegou ao fim do período em que se sistematizava o 

direito positivo a partir de teorias gerais ou, a chamada teoria das nulidades, 

aplicada ao controle de constitucionalidade das normas, não encontrou a formulação 

correta e está vivendo um momento de transição.  

Tradicionalmente, afirma-se que a teoria das nulidades “busca, a partir da 

realidade, enunciar princípios gerais que, harmonicamente estruturados, sintetizem a 

essência da instituição a que se refere, aplicando-se a todas as situações possíveis”, 

não se pode dizer que o nulo produz efeitos H[�WXQF, mas, igualmente, o nulo pode 

não produzir efeitos de forma retroativa – quando por razões de segurança e de 
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interesse social, conforme juízo de ponderação realizado pela Corte Constitucional, 

mostrar-se que deve ser de outro modo (art. 27, da Lei nº 9.868/99).  

O regime do “tudo ou nada” consagrado pela declaração de nulidade LSVR�MXUH�
e� H[� WXQF no controle de constitucionalidade abstrato, em casos especiais, 

representa grande sacrifício à segurança jurídica – princípio fundamental ao Estado 

Democrático de Direito – e mostra-se inidôneo ao alcance da finalidade perseguida 

com o pronunciamento do Supremo. Dessarte, o Supremo Tribunal Federal poderá 

manifestar-se, com base no art.27, acerca dos efeitos temporais das decisões de 

inconstitucionalidade, fixando outro termo, que não a data de início de vigência da 

norma – como, v.g., momento pretérito ao julgamento, mas posterior ao início da 

inconstitucionalidade; ou, ainda, momento posterior ao trânsito em julgado. 

������� $� QDWXUH]D� MXUtGLFD� GD� GHFLVmR� GH� FRQWUROH� GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDGH��QXOLGDGH��DQXODELOLGDGH�RX�LQH[LVWrQFLD"�

Estreitamente relacionada com a eficácia da decisão de controle de 

constitucionalidade encontra-se a controvérsia em torno da natureza da norma 

inconstitucional: nula, anulável, inválida375 ou inexistente?  

Convém explicitar que os conceitos de inexistência, nulidade e ineficácia são 

freqüentemente utilizados no direito Privado em relação aos atos jurídicos e, não 

                                                
375 Maria Regina Ferrari trata da inconstitucionalidade como vício que identifica com categoria singular 
denominada invalidade.  Defende que a inconstitucionalidade é o mais sério caso de invalidade 
normativa e da impossibilidade de aplicação da teoria da nulidade/anulabilidade ao ato normativo 
inconstitucional. Afirma que “(...) a inconstitucionalidade é uma decorrência da invalidade normativa” 
e, conclui, que no campo do direito constitucional, a gradação da nulidade – em absoluta e relativa – 
não encontra espaço, “pois a norma assim viciada, padece de um só nivel de invalidade, isto é, de 
inconstitucionalidade” (FERRARI, Maria Regina Macedo Nery. (IHLWRV� GD� GHFODUDomR� GH�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp.157; 269. 
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raro, confundem-se seus conteúdos e faltam critérios objetivos para estabelecer a 

linha divisória entre um e outro, recorrendo-se a casuísmos.376 

No que tange às normas jurídicas, seguindo as lições de Marcelo Neves, pode-

se afirmar que os conceitos de existência – por ele denominada pertinência – e 

validade não se confundem. A norma inconstitucional existe, embora seja inválida.377  

A identificação do vício de inconstitucionalidade ora com o conceito de 

inexistência, ora com o conceito de invalidade – nulidade ou anulabilidade –, tem 

raiz no fato de conceber-se o ordenamento jurídico como unidade formal, dotado de 

perfeita compatibilidade hierárquica entre suas normas.378 

Convém ressaltar que, embora se preconize o abandono de alguns dogmas – 

pelo menos esse é o discurso, no qual se insere, inclusive, a “relativização” da coisa 

julgada – parece não haver a mesma disposição em relação ao “dogma da nulidade” 

no controle de constitucionalidade. Não basta incorporar ao direito brasileiro a teoria 

da nulidade formulada para as normas inconstitucionais no modelo norte-americano 

sem indagar quais as razões jurídicas para que, assim, seja. Como é cediço, entre 

nós, coexistem os dois modelos e as respostas, tradicionalmente, dadas para o 

fenômeno da inconstitucionalidade  – antes, suficientes – hoje, não o são mais. 

Ao traçar a distinção havida entre nulidade e anulabilidade, afirma o mestre de 

Viena, Hans Kelsen: 
                                                
376 Valiosa a colaboração de Marcos Bernardes de Mello que, ao abordar essa problemática, busca 
estabelecer a separação entre os três planos formadores do mundo jurídico. Ilustram as idéias 
centrais do autor a seguinte passagem: “o elemento existência permanece sempre invariável. De tudo 
isso se podem tirar duas conclusões: a) que existência, validade e eficácia são três situações distintas 
por que podem passar os fatos jurídicos e, portanto, não é possível tratá-las como se fosse iguais; b) 
que o elemento existência é a base de que dependem os outros elementos” (MELLO, Marcos 
Bernardes de. 7HRULD�GR�IDWR�MXUtGLFR: plano da existência. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.78). 
377 Segundo Marcelo Neves, “o sistema jurídico reconhece a possibilidade de incompatibilidade entre 
normas legais e constitucionais, e, conseqüentemente, funcionando a Constituição como critério 
(fundamento) imediato de validade das leis, também reconhece a pertinência inválida (defeituosa) de 
normas legais, enquanto não haja o ato especifico de expulsão” (NEVES, Marcelo. 7HRULD� GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, p.76). 
378 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, pp.73-80. 
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De uma lei inválida não se pode, porém, afirmar que ela é contrária à 
Constituição, pois uma lei inválida não é sequer uma lei existente e, 
portanto, não é possível qualquer afirmação jurídica sobre ela.379 
[...] 
Do que fica dito acima também resulta que, dentro de uma ordem jurídica 
não pode haver algo como nulidade, que uma norma pertencente a uma 
ordem jurídica não pode ser nula mas apenas anulável. Mas esta 
anulabilidade prevista pela ordem jurídica pode ter diferentes graus. Uma 
norma jurídica em regra somente é anulada com efeitos para futuro, de 
forma que os efeitos já produzidos que deixa para trás permanecem 
intocados. Mas também pode ser anulada com efeito retroativo, de forma tal 
que os efeitos já produzidos que ela deixou atrás de si sejam destruídos 
[...]”.380 

 

Marcelo Neves explica que, na Teoria Pura do Direito, Kelsen confunde os 

conceitos de existência e validade, ao definir validade como a existência específica 

de uma norma.381 Nessa perspectiva, do ponto de vista lógico, não se poderia falar 

ĺei inconstitucional ,̀ na medida em que todas as normas do sistema seriam 

compatíveis entre si, logo, seriam válidas – segundo a concepção Kelseniana. 

Portanto, as leis inconstitucionais seriam conforme a Constituição – ou válidas, de 

acordo com a classificação estabelecida por Kelsen [para nós, existentes], 

entretanto, estariam sujeitas à anulação - para nós, sujeitas à invalidação ou 

declaração de nulidade – mediante um processo especial.382 

Por outro lado, igualmente adotando-se a premissa de unidade e coerência do 

ordenamento jurídico, entretanto, com inspiração no modelo difuso norte-americano 

de controle de constitucionalidade, defende-se que a lei inconstitucional é 

inexistente, pois não pertence ao ordenamento jurídico.383 A principal crítica 

formulada a essa doutrina consiste no fato de que a inconstitucionalidade decretada 

                                                
379 HANS, Kelsen. 7HRULD�SXUD�GR�GLUHLWR. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p.287. 
380 HANS, Kelsen. 7HRULD�SXUD�GR�GLUHLWR. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p.293. 
381 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, p.40. 
382 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, pp.74-76. 
383 É essa a idéia que resta manifesta na máxima “the inconstitucional statute is not law at all” [a lei 
inconstitucional não é Direito em tempo algum, ou seja, e como se nunca houvesse existido] núcleo 
do tradicional pensamento norte-americano sobre a natureza jurídica das leis inconstitucionais 
(WILLOUGHBY, W.W. The inconstitucional law of the United States, pp.9-10 DSXG MENDES, Gilmar. -XULVGLomR�FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.289). 
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em sede de controle difuso pela Corte Constitucional não afastaria a aplicabilidade 

da mesma norma para outros casos a que se refira, portanto, não se poderia falar 

em inexistência e ao mesmo tempo reputar-se aplicável (válida e eficaz) em relação 

aos demais.384 

Modernamente385, a lei inconstitucional é tida como espécie de norma inválida 

e, conforme seja o sistema de controle de constitucionalidade analisado, poderá a 

eficácia da declaração da Corte Constitucional sobre a norma impugnada, assumir a 

natureza jurídica de nulidade ou anulabilidade.386  

O ordenamento jurídico, tradicionalmente, é definido como sistema de normas 

hierarquizadas de forma absoluta e perfeita.387 Entretanto, deve-se considerar – 

importaria uma mudança de paradigmas – a possibilidade de existir normas inválidas 

(defeituosas) no sistema, até que sejam expulsas pela manifestação do órgão 

competente para aplicar o critério de solução da antinomia.388 Destaco, por 

ilustrativo, a seguinte passagem sobre o tema: 

O ordenamento jurídico, por constituir espécie de sistema normativo 
dinâmico tolera a incorporação irregular de normas jurídica, que 
permanecerão no sistema enquanto não houver a produção de ato jurídico 
ou norma jurídica destinada a expulsá-las, isto é, até que se manifeste o 
órgão competente desconstituindo-as.389 

 

Destarte, os defeitos da norma jurídica não significam sua não-existência. Na 

verdade, há existência sem validade, sempre que não forem observados todos os 
                                                
384 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, pp.77-78. 
385 Para contrapor-se ao direito romano, em que o nulo era o não-existente. 
386 Assim, o sistema de controle difuso norte-americano, no qual o vício da norma pode ser decretado 
a qualquer tempo, por qualquer órgão do Judiciário, com eficácia H[� WXQF e LQWHU� SDUWHV, a 
inconstitucionalidade aproxima-se do conceito de nulidade. Por sua vez, no sistema austríaco, no 
qual se verifica a impugnação da inconstitucionalidade por meio de ações cujo objeto principal é o 
reconhecimento ou não do vício e a declaração deste produz efeitos H[�QXQF e HUJD�RPQHV aproxima-
se do conceito de anulável (NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: 
Saraiva, 1988, pp.81-85). 
387 Sobre o tema ver BOBBIO, Norberto. 7HRULD�GR�RUGHQDPHQWR�MXUtGLFR. São Paulo: Polis; Brasília: 
Editora da universidade de Brasília, 1989, pp.19-22; 119-122. 
388 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, pp.39-44. 
389 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, p.41. 
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requisitos formais e materiais estabelecidos pelas “regras de admissão” do sistema. 

Como é possível estabelecer diferentes níveis de deficiência do suporte fático do ato 

normativo, convencionou-se distinguir as nulidades absolutas – caracterizada 

gravidade do vício apresentado, pela impossibilidade de convalidação e eficácia H[�
WXQF da decretação da invalidade – das anulabilidades – qualificada por vício menos 

grave, admissível a convalidação e eficácia H[�QXQF da decretação de nulidade.390  

Portanto, no Brasil, a norma inconstitucional pertence ao ordenamento jurídico, 

logo, existe juridicamente. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis 

apresenta-se como verdadeira concretização de tal pensamento, na medida em que 

consagra a presunção relativa – visto que pode ser afastada pelo órgão jurisdicional 

competente – de conformidade entre norma ou ato e a Constituição.391  Conforme 

salienta Gilmar Ferreira Mendes, a nulidade da lei inconstitucional constitui um 

verdadeiro dogma do constitucionalismo brasileiro e, assim, uma vez declarada 

inconstitucional a norma é ela considerada nula LSVR�MXUH�e�H[�WXQF.392 

Nesse contexto, urge asseverar que a declaração de inconstitucionalidade não 

se limita a declaração de nulidade com exclusão da norma do sistema. Ao contrário, 

verificam-se técnicas de controle de constitucionalidade que, não raro, sequer 

resultam na declaração do vício, bastando a determinação de uma interpretação 

                                                
390 NEVES, Marcelo. 7HRULD�GD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV. São Paulo: Saraiva, 1988, pp.45-49. 
391 Conforme salienta Luis Roberto Barroso “o princípio desempenha ma função pragmática 
indispensável na manutenção da imperatividade das normas e, por via de conseqüência, na harmonia 
do sistema. O descumprimento ou a não-aplicação da lei, sob o fundamento de inconstitucionalidade, 
ante que o vício haja sido proclamado pelo órgão competente, sujeita a vontade insubmissa às 
sanções prescritas no ordenamento. Antes da decisão judicial, quem subtrair-se à lei o fará por sua 
conta e risco” (BARROSO, Luís Roberto. ,QWHUSUHWDomR�H�DSOLFDomR�GD�FRQVWLWXLomR: fundamentos 
de uma dogmática constitucional transformadora. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.177-178). 
Resta, pois, evidenciada a idéia de validade da norma até que seja expurgada do sistema. 
392 Explica que a razão histórica de assim ser, reside no fato de que o ordenamento jurídico pátrio 
desconhecia mecanismo apropriado para conferir força vinculante às decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade abstrato em relação aos 
órgãos estatais e a solução foi ressaltar a nulidade da lei inconstitucional como forma de vincular a 
observância por esses órgãos (MENDES, Gilmar. -XULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, pp.291-292). 
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cabível para manter a norma no ordenamento com a exclusão de outros sentidos 

que poderiam ser dados a norma. 

Portanto, não se deve filiar à posição ortodoxa de que a declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo provocaria a inexistência da norma e, portanto, a 

inexistência da sentença que a tomou por base. Também não merece guarida o 

raciocínio de que a declaração de nulidade norma sempre operaria H[� WXQF e, 

portanto, estaria impedida de produzir efeitos. Como demonstrado, a regra comporta 

temperamento e este assume importantes repercussões na teoria da "relativização" 

da coisa julgada. 

Não se faz necessário recorrer-se a tais “fórmulas” – nulidade ou inexistência –

para justificar a quebra da coisa julgada sem o preenchimento dos requisitos legais – 

até porque, conforme demonstrado, elas não se aplicam inexoravelmente. O sistema 

jurídico brasileiro vem passando por transformações que rompem com as 

concepções rígidas e tradicionais e, no lugar do rigor das formalidades, persegue o 

alcance à efetividade do pronunciamento judicial. 

A opção pela "relativização" já foi tomada – tanto que se introduziu no sistema 

processual civil a hipótese de embargos à execução fundados na 

inconstitucionalidade do título executivo – entretanto, assim como não satisfaz a 

indiferença do direito quanto a situações anti-isonômicas, não agrada a solução 

simplista de apontar o “dogma da coisa julgada” como o grande causador de todos 

os males393. Nesse contexto, destaco o pensamento de Sérgio Gilberto Porto: 

                                                
393 Não se deve olvidar o problema relativo à tensão havida entre os modelos difuso e concentrado de 
controle de constitucionalidade adotados no Brasil. A existência do modelo misto possibilita que 
Órgão Constitucional competente para dar a última palavra só o faça muito tempo depois que um juiz 
monocrático ou tribunal tenha se pronunciado sobre a matéria e possa-se observar a indesejável 
situação de trânsito em julgado de algumas sentenças [e a responsabilidade, neste caso, não se deve 
à ineficiência do sistema] sem ter passado pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. 
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[...] o desafio não é – simplesmente – relativizar de qualquer modo, a 
qualquer tempo e por qualquer juízo a coisa julgada, em verdadeiro 
desprestígio aos óbvios motivos que ensejaram sua criação, mas sim, 
prestigiá-la, com um sistema, dentro da ordem jurídica, compatível com a 
realidade deste início de século.394 

�����2V�LQVWUXPHQWRV�SURFHVVXDLV�SDUD�D��UHODWLYL]DomR��GD�FRLVD�MXOJDGD��

�������$�DomR�UHVFLVyULD�H�yELFHV�j�VXD�SURSRVLWXUD��

Doutrinaria e jurisprudencialmente, prevalece o entendimento de que é cabível 

o ajuizamento a ação rescisória, com fulcro no art.485, inciso V, do Código de 

Processo Civil para desconstituir os julgados cujos comandos sejam contrários à 

decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou difuso.395  

Saliente-se, igualmente, que o Supremo Tribunal Federal reconhece a 

necessidade de instrumento processual com a finalidade de desconstituir a sentença 

transitada em julgado que haja se fundamentado em norma inconstitucional – e o 

instrumento, por excelência, é a ação rescisória.396  

Outrossim, impõe-se que o tema constitucional debatido e decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal seja o mesmo que embasou a decisão do juiz ou tribunal 

para que dê ensejo à rescisão da sentença. Assim, manifesta-se Teori Albino 

Zavascki: 

                                                
394 PORTO, Sérgio Gilberto. “Cidadania processual e relativização da coisa julgada” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, v.28, n. 112, out./dez.2003, p.32. 
395 BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.Recurso Especial n. 218.354-RS. Relator: Min. José Delgado. 
Primeira Turma. Brasília, 17 de agosto de 1999. Publicado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 
1999. BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.Recurso Especial n. 186.565 -RS. Relator: Min. Francisco 
Peçanha Martins. Segunda Turma. Brasília, 19 de outubro de 2000. Publicado no Diário da Justiça de 
09 de abril de 2001. BRASIL.Superior Tribunal de Justiça.Recurso Especial n. 449.828 -DF. Relator: 
Min. Eliana Calmon. Segunda Turma. Brasília, 01 de setembro de 2005. Publicado no Diário da 
Justiça de 03 de outubro de 2005. 
396 BRASIL.Supremo Tribunal Federal.Recurso em Mandado de Segurança n. 17.976-SP. Relator: 
Min. Amaral Santos. Terceira Turma. Brasília, 13 de setembro de 1968. Publicado no Diário da 
Justiça de 24 de setembro de 1969. 
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Ora, para que se rescinda uma sentença, não basta que ela tenha sido 
fundada em norma inconstitucional. É indispensável que a 
inconstitucionalidade se agregue a um comando estatal vinculante, que 
declare formalmente a ofensa à Constituição e decrete a rescisão da 
sentença.397 

 
É pacífico que a ação rescisória apresenta-se como ação, e não recurso, de 

natureza constitutiva negativa e, uma vez proposta, pode levar à rescisão do 

julgamento anterior e a substituição por outro ou, simplesmente, à sua 

invalidação.398 

Assim, dentro do prazo de dois anos, ressoa indiscutível o cabimento da ação 

rescisória, com fundamento no art.485, inciso V, do Código de Processo Civil, para 

desconstituir sentença que, de alguma maneira, tenha consagrado o vício da 

inconstitucionalidade. Hodiernamente, entende-se que a expressão “literal 

disposição de lei” abrange qualquer violação ao Direito: seja norma, seja princípio.399 

Desta assertiva, extrai-se uma série de controvérsias. Observa-se que, para 

alguns, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal teria que se dar antes do 

trânsito em julgado da sentença rescidenda.400 Enquanto, de outro lado, fundando-

                                                
397 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.95. 
398 Ação rescisória não é recurso, pelo menos no sistema processual brasileiro. Ainda que se discorde 
da opção, por considerá-los substancialmente idênticos, conceder tratamento diverso às espécies, foi 
a opção política eleita e, nessa medida, deve ser respeitada. Convém ressaltar as características que 
aproximam-nos e afastam-nos. Em regra, promovem a abertura de nova instância para apreciação, 
ambos dirigem-se a reexaminar uma decisão prolatada pelo órgão jurisdicional e almeja-se, com uma 
e outro, tornar sem efeito a sentença impugnada. Entretanto, afastam-se, uma vez que, a ação 
rescisória dirige-se contra uma sentença sob o manto da coisa julgada, enquanto o recurso, não – em 
outras palavras, a primeira volta-se à superação da preclusão, enquanto os recursos destinam-se, 
justamente, a impedir que esta ocorra. Nesse sentido, ver: HITTERS, Juan Carlos. 5HYLVLyQ�GH� OD�FRVD�MX]JDGD. 2 ed. Plata: Libreria Editora Platense, 2001, pp.13-16; YARSHELL, Flávio Luiz. $omR�UHVFLVyULD: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 2005, pp.30-32. 
399 Sustenta-se, ainda, que a expressão abrange, inclusive, interpretação decorrente de manifestação 
do Supremo Tribunal Federal a quem compete dar a última palavra em matéria de 
constitucionalidade. Caberá ação rescisória contra sentença que veicular orientação incompatível 
com a correta interpretação da norma constitucional, seja por considerar indevidamente a norma 
inconstitucional, seja por considerá-la constitucional, quando não era. 
400 Assim defende Helenilson Cunha Pontes: “não há o fenômeno da coisa julgada inconstitucional 
quando o juiz no livre exercício do ofício jurisdicional, ao decidir regularmente a lide, confere 
determinada interpretação a uma questão constitucional e em momento posterior o Supremo Tribunal 
Federal vem a manifestar diferente entendimento para a mesma questão” (PONTES, Helenilson 
Cunha. &RLVD�MXOJDGD�WULEXWiULD�H�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. São Paulo: Dialética, 2005, p.150). 
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se no fato de que a manifestação do Supremo tem efeitos H[� WXQF, defende-se ser 

irrelevante se o “pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, na ação de controle 

concentrado, tenha surgido após o trânsito em julgado da sentença rescidenda”.401 

Outrossim, discute-se se a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de 

controle difuso, também teria o condão de desconstituir o julgado e, em caso de 

resposta afirmativa, se dependeria de resolução senatorial suspendendo HUJD�
RPQHV os efeitos da norma objeto da declaração. Ao argumento de que “contrariar o 

precedente tem, em termos pragmáticos, o mesmo significado, que o de violar a 

Constituição”, Teori Albino Zavascki sustenta o cabimento da ação rescisória na 

hipótese de controle difuso, independentemente de resolução do Senado, pois, 

segundo o processualista, a manifestação senatorial seria uma razão a mais para 

autorizar-se a rescisão do julgado.402 

Entretanto, para que a rescisão ocorra sem ameaçar a isonomia, tampouco, a 

coerência do sistema, o melhor entendimento é o de que se faz necessária a 

suspensão pelo Senado, uma vez que, só a partir daí, a declaração de 

inconstitucionalidade assume eficácia H[�WXQF e erga omnes. 

Não convém a utilização de ação rescisória com fundamento no art.485, inciso 

V, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença em desacordo com o 

entendimento dos tribunais, ainda mais, quando não houver pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Tal concepção além de não eliminar o 

problema de supervenientes decisões do Supremo Tribunal Federal incompatíveis 

com a decisão rescindida, poderia dar margem a conflitos muito mais graves, 

                                                
401 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.135. 
402 ZAVASCKI, Teori Albino. “Ação rescisória em matéria constitucional” LQ��$VSHFWRV�3ROrPLFRV�H�DWXDLV� GRV� UHFXUVRV� FtYHLV� H� GH� RXWUDV� IRUPDV� GH� LPSXJQDomR� jV� GHFLV}HV� MXGLFLDLV coord. 
Nelson Nery Júnior e Teresa Arruda Alvim Wambier, vol.4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 
pp. 1054-1056. 
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porquanto desconstituídas decisões sob o manto da coisa julgada, nada impediria 

que permanecessem a afrontar o princípio da isonomia, visto que outros tribunais 

poderiam estar a sufragar entendimento distinto.  

Nessas situações, poderia permanecer a instabilidade e a injustiça 

supostamente combatidas e, mais, sem o respaldo da “decisão de certeza” 

produzida pelo Supremo Tribunal Federal. A ação rescisória está, nesse caso, 

convertida em simples recurso, pois, na verdade, almeja-se a mudança da decisão 

ignorando-se, assim, a preclusão que já restou consumada.403 

Saliente-se que, em se tratando de matéria constitucional, não se aplica a 

Súmula n. 343404, do Supremo Tribunal Federal que proíbe o ajuizamento de ação 

rescisória quando a matéria for controvertida nos tribunais. A limitação consagrada 

pela súmula não é aplicável a matéria de índole constitucional, em respeito à 

autoridade das decisões proferidas pelo Supremo, bem como ao princípio da 

unidade da Constituição, porquanto cabe a esse órgão dar a última palavra em 

matéria de constitucionalidade de leis. 

 Remanesce, então, a questão de saber, após superado o prazo de dois anos, 

qual o instrumento processual cabível para desconstituir a coisa julgada 

inconstitucional?  

A corrente mais ortodoxa preconiza a completa impossibilidade de 

desconstituição da coisa julgada após o prazo de dois anos. Com esse 

entendimento destaco as seguintes manifestações: 

                                                
403 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, pp.137-141. 
404 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/súmulas_stf.asp>. 
Acesso em: 01 de dezembro de 2005. 
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Não há dúvida, assim, que, decorrido LQ� DOELV o prazo decadencial para a 
propositura da ação rescisória, a superveniência da declaração de 
inconstitucionalidade já não mais logra afetar, de qualquer modo, a decisão 
judicial.405 
 
(...) Somente é permitida a ação rescisória dentro de determinado lapso de 
tempo. Desse modo, o legislador, ao relativizar a coisa julgada, o fez com 
um limite temporal. Após, o tempo prescrito na legislação, não há de se falar 
em ação rescisória, sob pena de se eternizarem as demandas judiciais, em 
detrimento da estabilidade do direito.406 
 
A segurança jurídica, como direito fundamental, é limite que não permite a 
anulação do julgado com fundamento na decisão do STF. O único 
instrumento processual cabível para essa anulação, quanto aos efeitos já 
produzidos pela sentença transitada em julgado, é a ação rescisória, se 
ainda subsistir o prazo para a sua propositura.407 

 

Há quem defenda que só haverá coisa julgada inconstitucional, se o juiz, ao 

decidir a lide individual, conferir interpretação diferente daquela dada pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade DQWHV do 

julgamento realizado pelo juízo monocrático ou tribunal. Apenas nessa hipótese, 

poderá haver a rescisão da chamada coisa soberanamente julgada, isto é, aquela 

formada após o prazo de dois anos dentro do qual cabe a ação rescisória e, ainda, 

“por outras formas processuais que não a rescisória”.408 

No entanto, ao lado desse posicionamento, existem os que sustentam a 

possibilidade da contrariedade à Constituição, ocorrer em momento posterior ao 

próprio trânsito em julgado e, ainda que esgotado o prazo de dois anos, cabível a 

ação rescisória. Destaquem-se os seguintes entendimentos doutrinários: 

A admissão da ação rescisória não significa a sujeição da declaração de 
inconstitucionalidade da coisa julgada ao prazo decadencial de dois anos, a 

                                                
405 ZAMPROGNO, Alexandre. “Meios processuais para desconstituir a coisa julgada inconstitucional” LQ��5HYLVWD�GH�,QWHUHVVH�3~EOLFR, n.22, 2003, p.100. 
406 RÊGO, Bruno Noura M. $omR� UHVFLVyULD� H� D� UHWURDWLYLGDGH� GDV� GHFLV}HV� GH� FRQWUROH� GH�FRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GDV�OHLV�QR�%UDVLO. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001, p.31. 
407 GRECO, Leonardo. “Eficácia da declaração HUJD� RPQHV de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 05 out. 2005. 
408 PONTES, Helenilson Cunha. &RLVD� MXOJDGD� WULEXWiULD� H� LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH. São Paulo: 
Dialética, 2005, p.150. 
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exemplo do que se dá com a coisa julgada que contempla alguma nulidade 
absoluta (...).409 
 
Não seria lógico aceitar o prazo de dois anos para promover a 
rescindibilidade de uma demanda, pois com essa sustentação estaríamos a 
admitir que a coisa julgada inconstitucional pode tornar-se imutável após o 
transcurso desse lapso temporal. Seria admitir que a coisa julgada 
inconstitucionalidade atingiria posição de supremacia à Constituição Federal 
em virtude do singelo decurso de prazo de 2 (dois) anos. Além disso, está-
se a tratar de uma sentença nula em que não se permite a convalidação.410 

 

Uma outra tendência, ainda dentro da perspectiva de superação do prazo de 

dois anos, é a alteração do termo a quo para a contagem do referido prazo, ou seja, 

somente, após a publicação do pronunciamento do Supremo no exercício do 

controle da constitucionalidade abstrato ou após a suspensão da norma pelo 

Senado, quando a declaração tiver-se dado em controle difuso, é que passaria a 

correr o prazo para a ação rescisória.411  

Entretanto, não há norma que autorize esse último entendimento, o termo D�
TXR para ação rescisória será sempre o trânsito em julgado da sentença 

rescindenda, enquanto a lei processual, assim ditar. Ademais, esgotado o prazo 

para o ajuizamento da ação rescisória, não deve ser admitido o seu cabimento, visto 

que não faz sentido, manejar uma ação – de caráter excepcional, como é a ação 

rescisória – ignorando todos os limites impostos pelo legislador. Realmente, se faz 

necessária a criação de instrumento para promover a quebra das sentenças 

“inconstitucionais” fora do prazo da rescisória, uma vez que os limites – 

principalmente o prazo – existentes para a ação rescisória não são compatíveis com 

esse desiderato. 

                                                
409 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro de. “A coisa Julgada inconstitucional e 
os instrumentos processuais para seu controle”, LQ� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002, p.152. 
410 VARGAS, Ângelo Miguel de Souza. Coisa julgada inconstitucional e a aplicabilidade da ação 
rescisória LQ��5HYLVWD�GH�'LUHLWR�&RQVWLWXFLRQDO�H�,QWHUQDFLRQDO, a.13, n.52, jul./set.2005, p.223. 
411 BARROS, Evandro Silva. “Coisa julgada inconstitucional e limitação temporal para propositura da 
ação rescisória” LQ�� 5HYLVWD� GH� 'LUHLWR� &RQVWLWXFLRQDO� H� ,QWHUQDFLRQDO, a.12, n.47, abr./jun.2004, 
pp.90-93. 
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�������$�³DomR�GHFODUDWyULD�GH�LQH[LVWrQFLD´�RX�TXHUHOD�QXOOLWDWLV�

Ao argumento de que a decisão que aplica norma inconstitucional seria 

inexistente e, portanto, não se sujeitaria ao prazo da rescisória, defende-se o 

cabimento da ação declaratória de inexistência (TXHUHOD�QXOOLWDWLV).412  

Segundo Teresa Arruda Wambier, à sentença, que se baseia em norma 

declarada inconstitucional pelo Supremo, faltaria uma das condições da ação, qual 

seja, a possibilidade jurídica do pedido.413 Defende a imprescritibilidade da ação 

declaratória de inexistência e a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese de 

ser ajuizada ação rescisória no lugar daquela.414 

Também não parece ser a hipótese de considerar que a sentença que aplica 

norma cuja inconstitucionalidade seja declarada, supervenientemente, aquele 

momento, possa ser considerada sem fundamento e, portanto, inexistente. Ainda 

que já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade não poderia ser considerada 

sem motivação. A fundamentação pode ser considerada incorreta, mas motivação 

errada não se confunde com ausência de motivação. Assim entender seria o mesmo 

que considerar que toda sentença injusta seria inexistente por falta de motivação. 

Urge asseverar que o conceito de inexistência, embora desempenhe 

importante função pragmática, designando os atos eivados de vícios tão graves que 

                                                
412 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.39. DIAS, Francisco Barros. &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1999, p. 139.DANTAS, Ivo. “Coisa julgada 
inconstitucional: declaração judicial de inexistência”, LQ�� )yUXP� $GPLQLVWUDWLYR� – Direito Público: 
repositório autorizado de jurisprudência, a.2, n.15, mai./2002, p. 597. OLIANI, José Alexandre 
Manzano. “Impugnação de sentença transitada em julgado, baseada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou declaratória de inexistência?” ,Q��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, 28, n. 112, out./dez.2003, pp.234-237. 
413 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.43. 
414 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 1XOLGDGHV� GR� SURFHVVR� H� GD� VHQWHQoD. 5 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p.516; 523. 
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são suficientes para caracterizá-los como mera “aparência de ato” ou não-ato, é 

conceito que não goza de uniformidade quer na doutrina, quer na jurisprudência – e, 

portanto, não é o critério mais seguro a ser adotado com a finalidade de afastar a 

coisa julgada. Como afirma Flávio Luiz Yarshell: “a doutrina é consideravelmente 

incerta a propósito do tema e, de forma não pouco freqüente, a referência à 

categoria peca pela falta de critérios objetivos e envereda para o casuísmo”.415 

Tradicionalmente, afirma-se que um ato é inválido, quando apresenta o mínimo 

de requisitos que permitem enquadrá-lo na hipótese de incidência de normativa, mas 

faltam-lhe determinados requisitos. A esses atos é reconhecida, não raro, a 

possibilidade de produzir efeitos e a necessidade de desconstituição.416 

Pois bem, o vício que atinge a sentença que, posteriormente, tem a lei em que 

se fundamentou, declarada inconstitucional pelo Supremo, não é, propriamente, 

inexistência – como acima ressaltado, trata-se de invalidade. Ilustrativas as palavras 

de Paulo Otero sobre o tema: 

Apenas as decisões com um mínimo de identificabilidade são passiveis de 
um juízo de inconstitucionalidade. Por isso mesmo, [...] os actos 
jurisdicionais, isto é, que sejam praticados por um juiz no exercício das suas 
funções, obedecendo aos requisitos formais e processuais mínimos, que 
violem direitos absolutos ou os demais direitos fundamentais e a essência 
dos princípios integrantes da Constituição material não são actos 
inexistentes, meras aparências, antes se assumem como verdadeiras 
decisões judiciais inconstitucionais. 
É que, convém esclarecer, os actos aparentemente judiciais mas 
juridicamente inexistentes, ao invés dos actos judiciais inconstitucionais, 
nunca poderão gerar qualquer aparência de caso julgado, nem sequer 
inválido, ou mesmo produzir efeitos de facto tuteláveis pelo Direito.417 

 

                                                
415 YARSHELL, Flávio Luiz. $omR�UHVFLVyULD: juízos rescindente e rescisório. São Paulo: Malheiros, 
2005, p.241. 
416 MELLO, Marcos Bernardes de. 7HRULD�GR� IDWR� MXUtGLFR: plano da validade. São Paulo: Saraiva, 
1995, pp. 07-10. 
 
417 OTERO, Paulo. (QVDLR�VREUH�R�FDVR� MXOJDGR� LQFRQVWLWXFLRQDO. Lisboa: Lex edições jurídicas, 
1993, p.64. 
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Ademais, se fosse inexistente, não se precisaria cogitar de um instrumento 

rescisório – para promover a desconstituição da sentença e um novo julgamento –, 

bastaria o reconhecimento da inconstitucionalidade para, imediatamente, a norma 

deixar de produzir efeitos. A TXHUHOD�QXOOLWDWLV tem natureza declaratória, enquanto a 

ação rescisória tem natureza constitutiva negativa. 

Diz-se que as sentenças que padeçam do vício de inexistência, sequer 

transitam em julgado, o que, definitivamente, não ocorre com as sentenças, 

baseadas em lei, posteriormente, declaradas inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal. Estas autorizam, conforme salientado, o ajuizamento de ação 

rescisória, dentro do prazo de dois anos – isso é ponto pacífico. Por que, então 

defender que o vício se converte em inexistência, após tal lapso temporal de dois 

anos? Ou defende-se, coerentemente, que se trata de inexistência ou, de outro lado, 

que se trata de invalidade. E, em um caso ou outro, busca-se, dentro do sistema, as 

respostas para o problema. De todo modo, no entanto, parece que a opção já foi 

realizada pelo sistema processual pátrio, ao eleger a hipótese do art.485, V, do CPC. 

Outros aspectos demonstram que o vício, em questão, não corresponde à 

inexistência. Observa-se que, em alguns casos, a declaração de 

inconstitucionalidade da norma preserva situações consolidadas sob a égide da 

referida norma – o que seria impensável se o vício fosse de inexistência. Igualmente,  

não haveria justificativa para o sistema consagrar um regime próprio para rescisão 

das sentenças que encerrem uma desconformidade com posteriores decisões 

emanadas do Supremo Tribunal Federal. 

Quanto à fungibilidade entre a ação declaratória de inexistência, em que pesem 

os respeitáveis argumentos de que se deve se dar primazia ao princípio da 

instrumentalidade das formas e, assim também, à efetividade do processo, observe-
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se que as sentenças, baseadas em lei, posteriormente, declaradas inconstitucionais 

pelo Supremo Tribunal Federal não se assemelham às hipóteses em que se 

reconhece – doutrina e jurisprudência – a subsistência da TXHUHOD� QXOOLWDWLV no 

sistema.  

Com efeito, tradicionalmente, aponta-se a nulidade ou ausência da citação 

como hipótese ensejadora do ajuizamento da ação declaratória de inexistência. E, 

mesmo sabendo-se que há outras situações em que resta configurado o vício de 

inexistência da sentença, não há razões que justifiquem, nesse caso, a equiparação. 

Na hipótese em comento, o julgamento foi válido, porém, mostra-se rescindível.418 

Ademais, a fungibilidade constitui exceção aos artigos 128 e 460, do Código de 

Processo Civil, de modo que se deve evitar o seu manejo, excessiva e 

aleatoriamente, para não seguir a ação declaratória de inexistência a mesma sorte 

que vem tendo as chamadas exceções de pré-executividade, hoje, encaradas como 

mais um mecanismo – ao lado dos embargos à execução – para obstacular o normal 

desenvolvimento do processo de execução.419 

Há, ainda, o problema da competência. Enquanto a ação declaratória deve 

tramitar no juízo onde ocorreu o vício caracterizado por inexistência – pode ser o 

juízo de primeiro ou segundo grau – a ação rescisória é de competência originária 

dos tribunais. Aplicáveis as palavras de Alexandre Gir Gomes para arrematar: 

Desponta nítido dessas breves linhas que a TXHUHOD�QXOOLWDWLV� LQVDQDELOLV é 
cabível e necessária, em especial, nos casos de coisa julgada soberana, 
isto é, se já decorrido o prazo decadencial de ação rescisória e, outrossim, 
quando não mais houver oportunidade, ou não for o caso, de ajuizamento 
de ação de embargos à execução fundada no inciso I, do art.741 do CPC. 

                                                
418 ARAÚJO, Rodrigo Vasconcelos Coelho de. $�$GPLVVLELOLGDGH�GD�4XHUHOD�QXOOLWDWLV�QR�GLUHLWR�EUDVLOHLUR� H� VXD� DSOLFDomR� SHORV� WULEXQDLV. Monografia de conclusão (graduação em Direito) - 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003, p.41. 
419 GOMES, Alexandre Gir. “Breves considerações sobre a coisa julgada, na ação rescisória, na ação 
anulatória do art.486 do CPC, e na TXHUHOD�QXOOLWDWLV” LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, 
n.12, mar./2004, p. 20. 
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5DUtVVLPDV�� FRPR� VH� Yr�� DV� KLSyWHVHV� GH� FDELPHQWR� GD� DomR� HP�HVWXGR�� FXMD� VXEVLVWrQFLD� QR� VLVWHPD� SURFHVVXDO� SiWULR� VRPHQWH� VH�MXVWLILFD�SHOD�H[FHSFLRQDO�JUDYLGDGH�GR�YtFLR�SURFHVVXDO consistente na 
falta ou na nulidade da citação em processo que tramitar à revelia. 
[...] 
Nessa conformidade, ainda que em prejuízo da necessária e esperada 
celeridade e da economia processual, mas para que não se alargue em 
demasiado a instrumentalidade do processo, QmR�p�DGPLVVtYHO�D�DSOLFDomR�GR�SULQFtSLR�GD�IXQJLELOLGDGH�GDV�IRUPDV�TXDQGR�HVWLYHUHP�HP�DQDOLVH�HVVDV�Do}HV�HVSHFLDLV acima estudadas [ação rescisória, ação anulatória 
e querela nullitatis]. Não é possível, por exemplo, o recebimento de pedido 
anulatório fundado no art.486 do CPC como se ação rescisória fosse.420 

 

 

������� 2V� OLPLWHV� DRV� HPEDUJRV� j� H[HFXomR� IXQGDGRV� QD�LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH�GR� WtWXOR�H[HFXWLYR� �DUW������SDUiJUDIR�~QLFR��GR�&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO��

A medida provisória 2.180-35, de 24 de agosto de 2001 acrescentou parágrafo 

único ao art.741, do Código de Processo Civil o qual passou estabelecer nova 

hipótese de “inexigibilidade” do título executivo judicial. Prevê o referido dispositivo: 

“Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o 

título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis 

com a Constituição Federal”. 

O dispositivo encontrou inspiração no direito alemão. Coube a Gilmar Ferreira 

Mendes a sugestão, de OHJH�IHUHQGD, de introduzir-se norma semelhante no sistema 

processual brasileiro, capaz de assegurar a ilegitimidade de processo de execução 

fundado em título, objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

                                                
420 GOMES, Alexandre Gir. “Breves considerações sobre a coisa julgada, na ação rescisória, na ação 
anulatória do art.486 do CPC, e na TXHUHOD�QXOOLWDWLV” LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, 
n.12, mar./2004, pp. 18; 20. 
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Tribunal Federal, em sede de controle concentrado ou difuso – nesta hipótese, após 

a resolução senatorial de suspensão.421 422 

Convém destacar que o paradigma adotado, ou seja, o § 79 da Lei Orgânica do 

Tribunal Constitucional Federal alemão423, preserva os efeitos pretéritos da coisa 

julgada, impedindo, tão somente, a execução futura de título executivo, fundado em 

norma inconstitucional. Nesse contexto, destaque-se o entendimento de Leonardo 

Greco: 

Entretanto, o ilegítimo legislador governamental, com o sectarismo que o 
caracterizou nos últimos anos, importou a regra pela metade, ou seja, 
permitiu o bloqueio da execução, mas não garantiu a manutenção intacta 
dos efeitos pretéritos da coisa julgada. Também omitiu o legislador 
governamental a ressalva de que não cabe qualquer repetição do que tiver 
sido recebido com base na lei posteriormente declarada inconstitucional.424  

 

Diz-se que a expressão “inexigibilidade” é imprópria, pois liga-se à 

impossibilidade de execução de um título, em razão da obrigação nele 

                                                
 
421 MENDES, Gilmar. -XULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: Saraiva, 1996, p.260 DSXG ASSIS, 
Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional” ,Q� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, pp.220-221. 
422 O processualista Humberto Theodoro Júnior atribui-se a “paternidade” da inovação legislativa – ou, 
pelo menos, considera-se a fonte inspiradora desta. Após traçar breve registro histórico de suas 
colaborações sobre o tema, afirma que o art.741, parágrafo único surgiu “justamente para tornar 
expresso o que vínhamos sustentando, ou seja, a coisa julgada não impede que, em embargos à 
execução de sentença, se argua a inconstitucionalidade da sentença exeqüenda” (THEODORO 
JUNIOR, Humberto. “A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional (CPC, artigo 741, parágrafo único)” LQ�� 5HYLVWD� GH� 3URFHVVR, a.V, n. 29, 
mai./jun.2004, pp.6-7). 
423 Trata-se do § 79 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal alemão 
(Bundesverfassungsgericht).  
“(1) É legítimo o pedido de revisão criminal nos termos do Código de Processo Penal contra a 
sentença condenatória penal que se baseia em uma norma declarada inconstitucional (sem a 
pronúncia de nulidade) ou nula, ou que se assenta em uma interpretação que o 
Bundesverfassungsgericht considerou incompatível com a Lei Fundamental. 
(2) No mais, ressalvado o disposto no § 92 (2), da Lei da Bundesverfassungsgericht ou uma disciplina 
legal específica, subsistem íntegras as decisões proferidas com base em uma lei declarada nula, nos 
termos do § 78. É ilegítima a execução de semelhante decisão. Se a execução forçada tiver de ser 
realizada nos termos da disposição do Código de Processo Civil, aplica-se o disposto no § 767 do 
Código de Processo Civil. Excluem-se as pretensões fundadas em enriquecimento sem causa”. 
(MENDES, Gilmar. -XULVGLomR�FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.304). 
 
424 GRECO, Leonardo. “Eficácia da declaração HUJD� RPQHV de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. 
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consubstanciada, ainda, encontrar-se sujeita a termo ou condição.425 Eduardo 

Talamini expõe as razões que levaram à utilização da nomenclatura: 

Ao que tudo indica, a alusão que o dispositivo faz à ”inexigibilidade” foi uma 
tentativa (inútil e atécnica) do “legislador” de enquadrar a nova hipótese de 
embargos em alguma das categorias já existentes, para assim diminuir as 
censuras e resistência à inovação.426 

 

Observam-se, de pronto, duas inovações trazidas pelo dispositivo, a saber: em 

primeiro lugar, diferentemente da sistemática adotada para os embargos à 

execução, cuja matéria ventilada em seu bojo, refere-se a defeitos inerentes ao 

processo ou ao próprio ato, a novel regra permite veicular matéria posterior à 

formação do título executivo, alheia aos mencionados vícios; além disso, fica 

atenuado o princípio da intangibilidade da coisa julgada, na medida em que a 

interposição dos embargos poderá dar-se, mesmo fora do período de dois anos, 

dentro do qual seria cabível a ação rescisória.427 

Doutrinariamente, observam-se ardorosos defensores da inconstitucionalidade 

do dispositivo em comento.428  

                                                
425 Afirma-se sobre isso que: “não se está diante, propriamente, de inexigibilidade, pois a exigibilidade 
diz respeito à atualidade da dívida” (MEDINA, José Miguel Garcia. 2� GRJPD� GD� FRLVD� MXOJDGD: 
hipóteses de relativização. Coop.: Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p.72). Nesse mesmo sentido, Araken de Assis: “(...) autoriza embargos baseados na 
ínexigibilidade  ̀do título. Não se cuida da atualidade do crédito, relacionada com o inadimplemento 

do condenado, mas à inexeqüibilidade do próprio título” (ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada 
inconstitucional”. ,Q� NASCIMENTO, Carlos Valder (coord.), &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. 
Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.221).  
426 TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, p. 64. 
427 TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, pp.38-40. 
428 Encontram-se nesse grupo: NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. &yGLJR�GH�SURFHVVR�FLYLO�FRPHQWDGR�e legislação extravagante. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
comentário ao art.741, p.1060; DALLAZEM, Dalton Luiz. “Execução de título judicial fundado em lei 
ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. Análise do parágrafo único do artigo 741 do 
CPC, acrescentado pela medida provisória nº 2.180-35”. LQ�� 5HYLVWD� 'LDOpWLFD� GH� 'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.14, pp. 21-29, mai./2004. DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e 
breves notas”, LQ�� 5HYLVWD� GR� 7ULEXQDO� 5HJLRQDO� GR� 7UDEDOKR� GD� GpFLPD� TXLQWD� UHJLmR, n.25, 
dez./2004, pp. 262-263. YARSHELL, Flávio Luiz. $omR� UHVFLVyULD: juízos rescindente e rescisório. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p.255. 
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Do ponto de vista material, invoca-se a inconstitucionalidade do dispositivo por 

afronta direta a dois dispositivos: o que prevê o Estado Democrático de Direito do 

qual a coisa julgada é manifestação (art.1º caput) e aquele que dispõe sobre a 

garantia individual ou coletiva da intangibilidade da coisa julgada.429  

Ademais, invoca-se a inconstitucionalidade material sob o argumento de que a 

regra afrontaria o princípio da isonomia, na medida em que foi criada dentro de um 

contexto de ampliação das prerrogativas da Fazenda Pública em juízo (Medida 

provisória n. 2.180-35/01 e as reedições que a antecederam). Por essa razão, 

explicita o Prof. Ivo Dantas: 

No caso, bem o sabemos, o objetivo da Medida Provisória teve um 
endereço certo, ou seja, evitar que aquelas ações nas quais se discutiam 
aplicações de índices referentes aos Planos Econômicos editados por 
diferentes Governos, e que já tinham decisão transitada em julgado com 
conteúdo diverso ao entendimento do STF pudessem ser executados contra 
a Fazenda Pública, ou necessitassem de Ação Rescisória, pois em muitos 
casos, já era decorrido o prazo de 2 anos.430 

 

Entretanto, urge ressaltar que a regra em comento surgiu, exatamente, para 

abranger as situações excepcionais, fundadas em vícios específicos de 

inconstitucionalidade, reconhecidas pela Corte Constitucional. A novel regra busca 

garantir a supremacia da Constituição e da autoridade das decisões emanadas do 

guardião primeiro desta que é o Supremo Tribunal Federal.431  

Trata-se de nova hipótese de rescisão da sentença, desta feita, cabível em 

sede de execução e mesmo fora do prazo da ação rescisória.432 

                                                
429 NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. &yGLJR�GH�SURFHVVR�FLYLO�FRPHQWDGR�
e legislação extravagante. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, comentário ao art.741, 
p.1060. 
430 DANTAS, Ivo. “Da coisa julgada inconstitucional – novas e breves notas”, LQ��5HYLVWD�GR�7ULEXQDO�5HJLRQDO�GR�7UDEDOKR�GD�GpFLPD�TXLQWD�UHJLmR, n.25, dez./2004, p. 263. 
431 ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do 
art.741, parágrafo único do CPC”�LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, pp.79-82. 
432 Assim, nos embargos à execução, o juiz, após apreciar a questão constitucional relevante 
suscitada, decidirá se mantém ou desfaz o comando condenatório transitado em julgado. Neste 
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A sentença que encerra, em seu conteúdo, desconformidade com 

superveniente manifestação do Supremo Tribunal Federal, no que atine à 

constitucionalidade da norma empregada como causa de pedir, não pode ser 

qualificada de inexistente, nula ou ineficaz, talvez possa se atribuir “injustiça” ao 

comando da decisão por afronta a isonomia, interesse público, dignidade da pessoa 

humana ou outro valor constitucional relevante. Poderia até ser dito que a decisão 

inconstitucional seria inexistente, se algum pressuposto de existência do processo 

restasse atingido. Entretanto, esta não é a regra.  

Igualmente, mostra-se incoerente dizer que tal provimento é ineficaz e 

preservar certos efeitos advindos da mesma norma inconstitucional. Por 

conseguinte, o título executivo é válido e eficaz, até que sobrevenha decisão do 

Supremo, nos lindes abaixo apresentados, com ela incompatível.433 

Não parece adequado, equiparar as sentenças que consagrem uma 

inconstitucionalidade – assim entendida pelo Supremo – à inexistência jurídica, visto 

que, se não estão aptas à formação da coisa julgada, nessa medida, dispensam a 

propositura de ação rescisória ou qualquer outro mecanismo de rescisão.434 

Caracterizam-se os embargos à execução fundados na inconstitucionalidade 

do título como mecanismo de “relativização” da coisa julgada, não se podendo 

invocar o próprio instituto da coisa julgada como limite material à inovação trazida 

pela norma infraconstitucional. Conforme salientado adrede, compete à lei ordinária 

                                                                                                                                                   
sentido: TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, pp. 64-66; 
ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do 
art.741, parágrafo único do CPC”�LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, pp.81-82. 
433 TALAMINI, Eduardo. &RLVD�MXOJDGD�H�VXD�UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, pp. 
460-462. 
434 MOREIRA, José Carlos Barbosa. “Considerações sobre a chamada ŕelativização  ̀ da coisa 
julgada material” LQ: 5HYLVWD�6tQWHVH�GH�GLUHLWR�FLYLO�H�SURFHVVXDO�FLYLO� a.VI, n. 33, jan./fev.2005, 
p.19. 
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estabelecer os limites e hipóteses de restrição à coisa julgada, tanto é assim, que 

jamais se cogitou da inconstitucionalidade da ação rescisória.435 

Ademais, no que tange ao malferimento do princípio da isonomia, não merece 

guarida este argumento, uma vez que a regra prevista no dispositivo legal pode, 

indistintamente, beneficiar Fazenda Pública ou contribuinte.436 

A norma, em seu aspecto formal, cristaliza o abuso das Medidas Provisórias 

para dispor sobre matéria processual civil, uma vez que, em tese, não apresenta os 

requisitos da  urgência e relevância exigidos para a edição dessa espécie 

legislativa.437 

Argúi-se, ainda, a inconstitucionalidade formal da norma prevista no art.741, 

parágrafo único, porquanto o art.2º, da Emenda Constitucional nº 32, que consagrou 

a permissividade de, as medidas provisórias já editadas, à data de publicação da 

referida emenda, permanecerem em vigor até posterior revogação ou deliberação do 

Congresso Nacional, ser inconstitucional. A conseqüência disto seria a de que, todas 

as normas que se encontrassem sob o seu manto, igualmente seriam 

inconstitucionais, por violação aos princípios Republicano, da Legalidade e 

Democrático.438 

                                                
435 Nesse sentido, destaque-se o seguinte ensinamento: “a preservação dos efeitos dos atos 
praticados com base na lei inconstitucional passa por uma decisão do legislador ordinário. É ele que 
define, em última instância, a existência das fórmulas de preclusão, fixando LSVR� MXUH os próprios 
limites da idéia de retroatividade contemplada no princípio da nulidade” (MENDES, Gilmar. -XULVGLomR�FRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p.306). 
436 TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ�� 5HYLVWD� GH� 3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, pp.38-40. 
ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional”. ,Q� NASCIMENTO, Carlos Valder 
(coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, pp.222-223. 
437 NERY JUNIOR, Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. &yGLJR�GH�SURFHVVR�FLYLO�FRPHQWDGR�
e legislação extravagante. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, comentário ao art.741, 
pp.1060-1061. 
438 Resumem as idéias de Dalton Luiz Dallazem a seguinte passagem: “o art.2º da Emenda 
Constitucional nº 32 (...) legitimou, sem solução de continuidade, um ato unilateral do Executivo que 
não foi aprovado pelos representantes do povo brasileiro” (DALLAZEM, Dalton Luiz. “Execução de 
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. Análise do 
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Primeiramente, quanto ao abuso do Poder Executivo na edição de medidas 

provisórias em matéria processual civil, convém relembrar que o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal tem oscilado. Assim, em alguns julgamentos suspendeu a 

eficácia de regra processual inserida pela via de medida provisória por considerar 

ausentes os pressupostos dessa espécie legislativa, quais sejam, urgência e 

relevância439 e, de outro lado, em outras ações, examinou por via do controle 

concentrado a mesma situação, sem reconhecer aos dispositivos legais impugnados 

qualquer defeito formal.440  441 Ademais, no que concerne à regra prevista no art.2º 

da Emenda Constitucional, encontra-se em pleno vigor, mostrando-se, pois, 

perfeitamente válido – ainda que ilegítimo – o mandamento nela inscrito.442  

Convém relembrar que, até a presente data, no que se refere à regra contida 

no parágrafo único, do art.741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ação ajuizada pelo Conselho 

                                                                                                                                                   
parágrafo único do artigo 741 do CPC, acrescentado pela medida provisória nº 2.180-35”. LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.14, mai./2004, pp. 22-28). 
439 %5$6,/. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
1.753. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido: Presidente da 
República.�Relator: Min.�Sepúlveda Pertence.�Tribunal Pleno. Brasília, 16 de abril de 1998. Publicado 
no Diário da Justiça de 12 de junho de 1998, p.51. %5$6,/. Supremo Tribunal Federal. Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.910. Requerente: Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Requerido: Presidente da República.�Relator: Min.�Sepúlveda Pertence.�
Tribunal Pleno. Brasília, 22 de abril de 2004. Publicado no Diário da Justiça de 27 de fevereiro de 
2005, p.19. 
440 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
1.576. Requerente: Partido Liberal. Requerido: Presidente da República.�Relator: Min.�Marco Aurélio.�
Tribunal Pleno. Brasília, 16 de abril de 1997. Publicado no Diário da Justiça de 06 de junho de 2003, 
p.29. 
441 TALAMINI, Eduardo. &RLVD� MXOJDGD�H�VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
425. 
442 Manifestando-se, veementemente, contra a edição de medidas provisória em matéria processual 
civil, sustenta Nelson Nery Junior: “A tolerância com que vem sendo tratada essa prerrogativa de 
exceção do Presidente da Republica indica que ainda estamos em estágio precário de normalização 
das instituições e que o estado democrático de direito, fundamento da Republica brasileira (CF 1.º 
caput), tem sido interpretado e aplicado apenas formalmente, mas não na essência. Resta-nos a 
esperança de que algum dia cheguemos à democracia substancial e não apenas formal como a que 
temos hoje, e que normas como essa [art.741, parágrafo único], inconstitucionais, não sejam 
aplicadas pelos juízes e que sejam rechaçadas do ordenamento por um STF autônomo, 
independente, que preze as instituições democráticas e que faça respeitar a CF” ( NERY JUNIOR, 
Nelson & NERY, Rosa Maria de Andrade. &yGLJR� GH� SURFHVVR� FLYLO� FRPHQWDGR� e legislação 
extravagante. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, comentário ao art.741, pp.1060-1061). 
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Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer apreciando o pedido de liminar, 

quer levando a efeito seu julgamento.443 Ressalte-se, por oportuno, que a norma 

vem sendo aplicada no âmbito do próprio Supremo, conforme se observa de trecho 

do voto do Min. Eros Roberto Grau: 

A decisão de mérito proferida em ação direta de inconstitucionalidade tem 
efeito vinculante e HUJD�RPQHV, portanto, em decorrência desse julgamento, 
ao juízo da execução cumprirá, no ponto, assentar a inexigibilidade do título 
judicial, a teor do disposto no artigo 741, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil.444 

 

Por fim, parte das impugnações, quanto à inconstitucionalidade formal da 

referida norma, perderão sua razão de existir se for aprovado, com a atual redação, 

o Projeto de lei nº 52/2004 o qual tramita no Senado, após ter sido aprovado na 

Câmara.445 

O projeto contém proposta de reforma do processo de execução civil – o qual 

passará a ser a etapa final do processo de conhecimento, sem a necessidade de um 

                                                
443 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
2.418. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido: Presidente da 
República.�Relator: Min.�Sydney Sanches.�Tribunal Pleno. Brasília, 22 de março de 2001. Publicado 
no Diário da Justiça de 28 de março de 2001, p.09. 
444 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no agravo de instrumento n. 481.990-1. 
Agravante: União. Agravado(a/s) : José Cândido da Silva e outro(a/s).� Relator : Min. Eros Grau.�
Primeira Turma. Brasília, 16 de dezembro de 2004. Julgamento unânime. Publicado no Diário da 
Justiça de 08 de abril de 2005. 
445 “LIVRO I 
.................................. 
TÍTULO VIII 
.................................. 
CAPÍTULO X 
DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 
Art.475I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts.461 e 461A desta Lei ou WUDWDQGR�VH�
GH�REULJDomR�SRU�TXDQWLD�FHUWD��SRU�H[HFXomR��QRV� WHUPRV�GRV�GHPDLV�DUWLJRV�GHVWH�&DStWXOR. (grifo 
nosso) 
(...) 
Art.475L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
(...) 
§1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título 
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. Redação Final PLC 52/2004 enviado ao 
Senado Federal – número na Câmara: PL 3.253/2004 in: 5HIRUPD�,QIUDFRQVWLWXFLRQDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. Petrônio Calmon Filho (org.). in: cadernos IBDP: propostas legislativas. São Paulo: Instituto 
Brasileiro de Direito Processual, 2005, pp.40-41. 
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processo autônomo de execução – e, nesse contexto, os embargos deixam de ser 

uma ação incidental para assumir o papel de um procedimento incidental, passando-

se a se chamar impugnação ao cumprimento de sentença, mantidas as hipóteses de 

cabimento hoje previstas no art.741, inclusive a regra do parágrafo único. Portanto, a 

consagração de mecanismo de impugnação às sentenças condenatórias à 

obrigação de pagar quantia certa não teria sua entrada no sistema garantida por 

medida provisória, mas por lei ordinária, aprovada nas duas casas do Legislativo.446 

Assim, partindo-se da premissa de que não foi reconhecida a 

inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente para zelar por tal 

aspecto, deve apreciado o sentido e alcance da norma, nele inscrita, para que não 

se verifiquem abusos na aplicação, sobretudo, porque a sua redação caracteriza-se 

por “excessiva generalidade”447. 

No que se refere aos limites de aplicação da regra contida no parágrafo único, 

devem ser adotas algumas premissas: a uma, pouco importa a data em que a 

decisão do Supremo Tribunal Federal foi prolatada, isto é, a norma do art.741 incide, 

indistintamente, tenha a manifestação da Corte Constitucional se dado, antes ou 

depois, do trânsito em julgado da sentença448; a duas, a norma processual apenas é 

aplicável aos casos cuja sentença transitou em julgado depois do início de sua 

vigência; a três, não é todo juízo de inconstitucionalidade que retirará a força 

                                                
446 Embora Eduardo Talamini afirme que as “regras do art. 741, inclusive o seu parágrafo único, 
passariam a ser aplicáveis apenas aos embargos à execução contra a Fazenda Pública” (TALAMINI, 
Eduardo. &RLVD� MXOJDGD� H� VXD� UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 424) – o que 
consagraria um favor apenas ao Poder Público –, não é essa a conclusão a que se chega a partir da 
leitura do dispositivo (art. 475-L, §1º, do projeto), pois não há qualquer restrição quanto à legitimidade 
para o manejo da indigitada impugnação, inserindo-se esta, no capítulo dedicado ao “Cumprimento 
da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”. 
447 ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional”. ,Q� NASCIMENTO, Carlos Valder 
(coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.223. 
448 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.87. 
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executiva do provimento judicial; e, por fim, a quatro, é limitado o âmbito material de 

incidência dos referidos embargos. 

Quanto ao segundo aspecto, afirma-se que a coisa julgada, formada antes do 

advento da norma em comento não poderia se por ela desconstituída, pelas 

seguintes razões: primeiro, porque a rescindibilidade da sentença deve reger-se pela 

lei em vigor na data de seu trânsito em julgado449; ademais, por ter a lei processual 

aplicação imediata e caracterizar-se pela irretroatividade;450 em terceiro, por respeito 

ao art.5º, inciso XXXVI, da Constituição, que protege o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada.451 Reproduz-se, a seguir, ementas de arestos que 

perfilham esse entendimento: 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. CONFIGURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. 
DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS A VIGÊNCIA DA 
NORMA. APLICABILIDADE. 
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver 
obscuridade,omissão ou contradição e é o que vejo do exame dos autos, 
pois resta patente a omissão. 
Os embargos à execução, fundados na inexigibilidade do título por 
incompatibilidade com a interpretação da Constituição Federal dada pelo 
Supremo Tribunal Federal, VRPHQWH�WrP�SURFHGrQFLD�TXDQGR�R�WUkQVLWR�HP� MXOJDGR� GD� GHFLVmR� HPEDUJDGD� VH� GHX� DSyV� D� YLJrQFLD� GD�03� Q��������������TXH�DFUHVFHQWRX�R�SDUiJUDIR�~QLFR�DR�DUWLJR�741�GR�&yGLJR�GH�3URFHVVR�&LYLO. [grifo nosso] 

                                                
449 Explica o Barbosa Moreira que Inclusive, este foi o entendimento apresentado pelo Supremo 
quando apreciou aplicabilidade das novas hipóteses de rescisão trazidas pelo Código de Processo 
Civil de 1973 – ampliadas em relação ao código de 1939 – ao posicionar-se no sentido de que elas 
não poderiam ser invocadas para rescindir as sentenças transitadas em julgado sob a égide do 
Código de Processo Civil de 1939 (MOREIRA, José Carlos Barbosa. &RPHQWiULRV� DR�&yGLJR�GH�3URFHVVR� &LYLO: Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
pp.154-155). Nesse sentido: RE n.86.836, julgado em 8.3.1977, RE n.85.750, julgado em 85.7520, 
AR. 944, 5.3.1980, AR n.1.066, J.18.2.1987 
450 ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do 
art.741, parágrafo único do CPC”�LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, p.89. 
451 nesse sentido: ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional” ,Q� NASCIMENTO, 
Carlos Valder (coord.), &RLVD�MXOJDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, 
p.226 e ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance 
do art.741, parágrafo único do CPC”� LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, p.89 o qual 
chega afirmar que: “Em observância a essa garantia, não há como supor legítima a invocação da 
eficácia rescisória dos embargos à execução relativamente às sentenças cujo trânsito em julgado 
tenha ocorrido em data anterior à da sua vigência. É que nesses casos há, em favor do beneficiado 
pela sentença, o GLUHLWR�DGTXLULGR�D�SUHVHUYDU�D�FRLVD�MXOJDGD (...)”. 
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Embargos acolhidos.452 
 
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PROPOSTA COM BASE NO ART. 
652 DO CPC. DEFESA POR VIA DE EMBARGOS� CABIMENTO. 
CONTUDO, ,1&$%Ë9(/�$�,192&$d2�'2�$57��741, ��Ò1,&2�'2�&3&��-È�48(�$�6(17(1d$�(;(4h(1'$�75$16,728�(0�-8/*$'2�$17(6�'$� 9,*Ç1&,$� � '$� 03� ���������� '(� ����. Embargos de declaração 
acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento. [grifo nosso]453 
 
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS� À� EXECUÇÃO� 
SENTENÇA EXEQÜENDA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA 
VIGÊNCIA DO ART. 741�� PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 
ACRESCENTADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. 
INAPLICABILIDADE. 
1. As normas de direito processual, dada sua natureza de ordem pública, 
têm aplicação imediata, atingindo, inclusive, os processos pendentes de 
julgamento, impondo-se, no entanto, respeitar as situações jurídicas já 
consolidadas sob a vigência da lei anterior. 
2. Assim, não obstante a oposição dos embargos�à�execução na vigência 
do art. 741� parágrafo único, do CPC (acrescentado pela Medida Provisória 
nº 2.180-35, de 24/8/2001), WHP�VH�TXH�R� DOXGLGR� GLVSRVLWLYR�QmR�GHYH�LQFLGLU� QRV� SURFHVVRV� FXMD� VHQWHQoD� H[HT�HQGD� SDVVRX� HP� MXOJDGR�DQWHV�GH�VXD�HQWUDGD�HP�YLJRU��VRE�SHQD�GH�YLRODomR�j�FRLVD� MXOJDGD��
[grifo nosso] 
3. No caso, muito embora o Tribunal de origem tenha considerado a data da 
publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal (RE nº 313.382/SC), 
que reconheceu a constitucionalidade do termo nominal, contido no inciso I 
do art. 20 da Lei nº 8.880/1994, para afastar a incidência do art. 741� 
parágrafo único, do CPC, verifica-se que a decisão exeqüenda transitou em 
julgado em 14/3/2001 (fl. 39), antes, portanto, da entrada em vigor desse 
dispositivo, que, como visto, não pode ser aplicado à espécie. 
4. Recurso especial a que se nega provimento.454 
 
 

A inconstitucionalidade deve repercutir na sentença de mérito e deve ser 

aspecto suficiente para provocar a mudança ou supressão da decisão, ou seja, a 

sentença ou acórdão deve mostrar-se absolutamente incompatível com a 

manifestação do Supremo. 

Com relação ao âmbito material de eficácia, conforme afirma Teori Albino 

Zavascki, o art. 741 não tem aplicação universal, mas tem sua margem restrita às 

                                                
452 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.� Em bargos de Declaração no Recurso Especial 
n.2005/0075990-3. Relator: Ministro José Arnaldo da Fonseca. Quinta Turma. Brasília, 17 de 
novembro de 2005. Publicado no Diário da Justiça de 05 de dezembro de 2005. 
453 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.� Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 
2005/0052459-0. Relator: Ministro Teori Albino Zavascki. Primeira Turma. Brasília, 08 de novembro 
de 2005. Publicado no Diário da Justiça de 21 de novembro de 2005. 
454 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.�Recurso Especial n. 2004/ 0127739-2 . Relator: Ministro 
Hamilton Carvalhido. Sexta Turma. Brasília, 23 de agosto de 2005. Julgamento por maioria. Publicado 
no Diário da Justiça de 03 de outubro de 2005. 
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sentenças fundadas em um “vício específico de inconstitucionalidade”, assim 

reconhecido em precedente do Supremo Tribunal Federal.455 456 Verificam-se três 

distintas hipóteses de cabimento dos embargos à execução: (a) reconhecimento de 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da lei ou do ato normativo 

sobre o qual o título executivo estiver fundado; (b) aplicação da lei ou do ato 

normativo sobre o qual o título executivo estiver fundado ser considerada 

incompatível com a Constituição Federal; (c) interpretação lei ou do ato normativo 

sobre o qual o título executivo estiver fundado ser tida por incompatíveis com a 

Constituição Federal.  

Eduardo Talamini defende que o art.741, parágrafo único aplica-se, 

exclusivamente, aos provimentos de natureza condenatória, pois os de natureza 

declaratória e constitutiva dispensam execução, uma vez que bastam por si sós para 

a concretização da tutela concedida – isto é, a tutela jurisdicional é suficiente para 

concretizá-los.457 

No que se refere ao reconhecimento de inconstitucionalidade da lei ou do ato 

normativo em que houver se fundado o título, impõe-se a distinção do sistema de 

controle: concentrado ou controle difuso no qual se deu a declaração do Supremo. E 

                                                
455 ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do 
art.741, parágrafo único do CPC”�LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 125, jul.2005, p.82.  
456 Segundo o autor, não seriam cabíveis os embargos à execução nas hipóteses em que o título 
executivo deixou de aplicar norma declarada constitucional (ainda que em controle concentrado) e, 
ainda, dispositivo da Constituição que o stf considerou auto-aplicável; ou, nas situações em que a 
sentença aplicou dispositivo da Constituição que o STF considerou sem auto-aplicabilidade, revogado 
ou não-recepcionado (ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia rescisória: 
sentido e alcance do art.741, parágrafo único do CPC”� LQ�� 5HYLVWD� GH� 3URFHVVR, a.30, n. 125, 
jul.2005, p.91). Entretanto, urge salientar que, apesar das hipóteses ventiladas pelo ilustre jurista, não 
corresponderem a hipóteses prevista na primeira parte do art.741, parágrafo único (título fundado em 
lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo), sempre poderiam significar uma 
“interpretação lei ou do ato normativo sobre o qual o título executivo estiver fundado ser tida por 
incompatíveis com a Constituição Federal”, razão pela qual não pode ser tomadas como exceção à 
aplicabilidade da regra. 
457 TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, pp.79-80. 
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na hipótese de controle difuso, verificar a dispensabilidade, ou não, da resolução do 

Senado, suspendendo os efeitos do ato impugnado HUJD�RPQHV� 
Com efeito, a última palavra em matéria de constitucionalidade é aquela 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não pode ficar ao livre alvitre de 

qualquer juiz ou tribunal a eleição da hipótese que lhe parece inconstitucional, de 

forma a ensejar a oposição dos ditos embargos.458 

Decorre daí o entendimento de que o pronunciamento da Corte constitucional, 

seja pela via do controle abstrato – ação direta de inconstitucionalidade , Ação 

Declaratória de Constitucionalidade ou Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – seja pela via do controle difuso poderão dar ensejo à aplicação dos 

embargos. No controle difuso, observe-se, o pronunciamento do Supremo Tribunal 

Federal só poderá dar ensejo à aplicação do art.741, parágrafo único, após ter 

havido a suspensão dos efeitos da norma inconstitucional pelo Senado, uma vez 

que só a partir daí é que a declaração do Supremo apresenta um caráter de 

definitividade e produz efeitos HUJD�RPQHV. 

Como é cediço, a suspensão pelo Senado é realizada, segundo juízo 

discricionário daquela Casa Legislativa, isto é, não está vinculada à decisão do 

Supremo e, ao apreciar a matéria, pode o Senado decidir pela não-suspensão da 

norma viciada.459 Outrossim, a suspensão da norma inconstitucional pelo Senado 

pode ser parcial ou total.   

                                                
458 Discorda desse entendimento, Humberto Theodoro Júnior, pois sustenta que: “No bojo dos 
embargos à execução, portanto, o juiz, mesmo sem o prévio pronunciamento do STF, está 
credenciado a recusar a execução à sentença que contraria preceito constitucional, ainda que o 
trânsito em julgado já se tenha verificado” (THEODORO JUNIOR, Humberto. “A reforma do processo 
de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional (CPC, artigo 741, parágrafo único)” LQ��5HYLVWD�6tQWHVH�GH�'LUHLWR�&LYLO�H�3URFHVVXDO�&LYLO, a.V, n. 29, mai./jun.2004, p.26).  
459 Segundo Eduardo Talamini, “já houve ocasião em que o Senado negou-se a śuspender a 
execução da lei  ̀(a) por reputar que a conclusão pela inconstitucionalidade, definida no Supremo em 
apertada maioria, poderia ainda ser revista e (b) por considerar excessivamente gravosos os efeitos 
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Dessume-se que, enquanto não suspensa pelo Senado, a norma impugnada 

continua em vigor, em relação as demais pessoas não atingidas pela decisão do 

caso concreto e, apesar das críticas que se faz a esse modelo460, não se pode, 

tomando-se em conta a eventual – dada a quantidade de variáveis que incidem na 

hipótese – suspensão da norma pelo Senado, afastar a segurança jurídica 

representada pela decisão judicial acobertada pela coisa julgada. 

Por conseguinte, em que pese o entendimento de que a declaração de 

inconstitucionalidade em sede de controle difuso, independentemente da 

manifestação do Senado461, possa dar ensejo à aplicação do art.741, parágrafo 

único, esse não deve ser o caminho a ser trilhado, visto que o valor em jogo é a 

própria segurança jurídica e estabilidade do ordenamento. 

Nesse passo, as liminares concedidas nas ações de controle abstrato, apesar 

do efeito vinculante e HUJD�RPQHV, não apresentam definitividade – essa é sua nota 

característica – e, portanto, não se pode afastar a intangibilidade da coisa julgada 

                                                                                                                                                   
que adviriam da retirada da norma” (TALAMINI, Eduardo. &RLVD�MXOJDGD�H�VXD�UHYLVmR. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 448).  
460 Gilmar Ferreira Mendes, após argumentar que a suspensão da execução pelo Senado do ato 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi a forma escolhida para atribuir eficácia 
HUJD�RPQHV às decisões definitivas desta Corte, conclui que a originalidade da formula tem dificultado 
seu enquadramento dogmático. Defende, assim, que, ao ato de suspensão praticado pelo Senado, 
deveria reconhecer-se a simples finalidade de dar publicidade à decisão do Supremo Tribunal Federal 
(MENDES,Gilmar Ferreira. “O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso 
clássico de mutação constitucional” LQ�� 5HYLVWD� GH� ,QIRUPDomR� /HJLVODWLYD, a.41, n.162, 
abr./jun.2004, pp.149; 160-161). 
461 Nesse sentido Teori Albino Zavascki defende: “É indiferente, também, que o precedente tenha sido 
tomado em controle concentrado ou difuso, ou que, nesse último caso, haja resolução do Senado 
suspendendo a execução da norma. Também essa distinção não está contemplada no texto 
normativo (...). Além de não prevista na lei, a distinção restritiva não é compatível com a evidente 
intenção do legislador, já referida, de valorizar a autoridade dos precedentes emanados do órgão 
judiciário guardião da Constituição” (ZAVASCKI, Teori Albino. “Embargos à execução com eficácia 
rescisória: sentido e alcance do art.741, parágrafo único do CPC”�LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.30, n. 
125, jul.2005, pp.87-88). Igualmente, o juiz federal Paulo Lyrio Pimenta: “(...) o legislador não 
diferenciou as decisões proferidas em controle abstrato e difuso – que têm eficácia subjetiva distinta -, 
não cabendo ao interprete fazê-lo. (...) Em se tratando de fiscalização difusa, cuja decisão tem 
eficácia inter partes, pensamos ser desnecessária a expedição de Resolução do Senado Federal, 
expulsando do mundo jurídico a norma do sistema” (PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. “Embargos à 
execução e decisão de inconstitucionalidade : relatividade da coisa julgada : CPC art.741, parágrafo 
único – MP 2.180” LQ��5HYLVWD�'LDOpWLFD�GH�'LUHLWR�3URFHVVXDO, n.2, maio 2003, p. 102). 
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com supedâneo nas medidas. Apresentam as liminares natureza precária, “ficando 

submetidos a uma especial condição, suspensiva ou resolutiva: a da confirmação da 

liminar pela sentença final de procedência da ação”.462 Entender diferente seria 

conceder excessiva instabilidade ao sistema, porquanto essa medida, de caráter 

provisório e sem eficácia retroativa, poderia desconstituir relações jurídicas e os atos 

judiciais aperfeiçoados em período anterior à impugnação da norma objeto da liminar 

pelo Supremo.  

O art.27 da Lei 9.868/99 permitiu exceção a eficácia H[� WXQF da decisão 

declaratória de inconstitucionalidade e, deste modo, caso venha o Supremo a 

conferir efeitos H[� QXQF ao seu julgamento, nenhuma aplicação terá o art.741, 

parágrafo único, quanto às sentenças, baseadas no preceito controvertido, 

transitadas em julgado antes do marco temporal fixado pelo Tribunal Constitucional, 

permanecendo admissível o processo de execução fundada no título impugnado. 

Por conseguinte, se a sentença transitar em julgado, em período excluído dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por força do art.27, não será possível 

a aplicação do art.741, parágrafo único.463 

 Cabe, então, apreciar as outras duas hipóteses de cabimento do art.741, 

parágrafo único, quais sejam, a de aplicação ou interpretação, da lei ou do ato 

normativo, sobre o qual o título executivo estiver fundado, ser considerada 

incompatível com a Constituição Federal. O reconhecimento de tal incompatibilidade 

deve ser feito pelo Supremo Tribunal Federal e não é por outro motivo que a 

redação do parágrafo único será alterada, quando da aprovação do projeto de 

                                                
462 ZAVASCKI, Teori Albino. (ILFiFLD� GDV� VHQWHQoDV� QD� MXULVGLomR� FRQVWLWXFLRQDO. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.71. 
463 ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada inconstitucional” ,Q� NASCIMENTO, Carlos Valder 
(coord.), &RLVD� MXOJDGD� LQFRQVWLWXFLRQDO. 4 ed. Rio de Janeiro: América jurídica, 2003, p.224; 
TALAMINI, Eduardo. &RLVD�MXOJDGD�H�VXD�UHYLVmR. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 444-
445. 
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reforma do processo de execução (Projeto de Lei n. 52/2004), e passará a fazer 

menção expressa ao órgão competente para determinar a incompatibilidade da 

aplicação ou interpretação.464 

Destacam-se, neste ponto, as técnicas de controle de constitucionalidade que, 

sem promoverem a declaração da inconstitucionalidade, estabelecem interpretação, 

com a exclusão de outros sentidos, que permite a manutenção da norma no 

ordenamento. Assumem relevo as técnicas de “interpretação conforme”, a 

declaração de inconstitucionalidade “sem redução de texto” ou “com redução total ou 

parcial de texto”. 

Portanto, sempre que o pronunciamento constitutivo do título executivo se 

houver fundado em solução incompatível com aquela adotada pelo Supremo, 

mediante o emprego de uma das técnicas acima mencionadas, tem lugar a 

aplicação do art.741, parágrafo único o qual poderá ser usado para desconstituir 

títulos executivos amparados em interpretação desconforme, quanto aos títulos que 

hajam considerado a norma inconstitucional sem vislumbrar a interpretação 

conforme.465 

Na hipótese de declaração de constitucionalidade pelo Supremo – seja como 

decorrência do julgamento procedente de uma ação declaratória de 

constitucionalidade, seja pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade 

– para ter lugar a aplicação do art.741, parágrafo único, deverá enquadrar-se a 
                                                
464 Art.475L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
(...) 
§1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título 
judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo WLGDV� SHOR� 6XSUHPR� 7ULEXQDO�
)HGHUDO� FRPR� LQFRPSDWtYHLV� FRP� D�&RQVWLWXLomR� )HGHUDO”. Redação Final PLC 52/2004 enviado ao 
Senado Federal – número na Câmara: PL 3.253/2004 (sem grifos no original) in: 5HIRUPD�,QIUDFRQVWLWXFLRQDO�GR�3URFHVVR�&LYLO. Petrônio Calmon Filho (org.). in: cadernos IBDP: propostas 
legislativas. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2005, pp.40-41.  
465 TALAMINI, Eduardo. “Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade 
(CPC, art.741, parágrafo  único)” LQ��5HYLVWD�GH�3URFHVVR, a.27, n. 106, abr./jun.2002, pp.57-61. 
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situação, na parte final do dispositivo, e considera-la como “interpretação 

incompatível com o superveniente pronunciamento do Supremo Tribunal Federal”. 

Portanto, impõe-se a verificação dos aspectos constitucionais efetivamente 

apreciados pelo Supremo, na medida que novo fundamento pode dar ensejo a 

abertura de nova discussão quanto à (in)constitucionalidade da norma, desde que 

fundada em uma nova causa de pedir. 
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4. Conclusões 

1. O instituto da coisa julgada apresenta-se como garantia constitucional. 

Trata-se de norma motriz e matriz do sistema constitucional-processual. Constitui a 

coisa julgada verdadeira cláusula pétrea da Constituição – não podendo o instituto 

ser eliminado sequer por emenda constitucional. É, perfeitamente possível, no 

entanto, a modificação – em abstrato – de seu conteúdo, de sua definição e dos 

instrumentos processuais hábeis a desconstituí-la pela legislação ordinária 

processual – tanto que não se discute a constitucionalidade da ação rescisória. 

2. Não se faz necessário defender-se que a coisa julgada não goza de VWDWXV 

constitucional como fundamento – e justificativa – para a sua “relativização”. 

Arriscado e inconseqüente mostra-se o sacrifício da sistemática constitucional com o 

fito de agasalhar construção teórica que sequer apresenta alicerces rígidos. É 

esvaziar o valor da norma constitucional como forma de encontrar os caminhos para 

a teoria. 

3. A segurança jurídica constitui elemento essencial ao Estado Democrático 

de Direito e o seu núcleo expressa-se pelo binômio estabilidade-previsibilidade. 

Manifesta-se a segurança como uma exigência de regularidade estrutural e funcional 

do sistema jurídico, através de suas normas e instituições, de forma a assegurar a 

realização do direito, mediante a sujeição de todos os poderes públicos e de todos 

os cidadãos ao paradigma da legalidade.  

4. Em sua perspectiva subjetiva – princípio da proteção da confiança – a 

segurança jurídica materializa a projeção da regularidade estrutural e funcional do 
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sistema sobre as situações pessoais. Para isto, requer-se a possibilidade de 

conhecimento, por seus destinatários, com clareza e de antemão, daquilo que lhes é 

mandado, permitido ou proibido, de forma a organizar suas condutas presentes e 

programar expectativas para suas atuações jurídicas futuras sob pautas razoáveis 

de previsibilidade. 

5. A intangibilidade da coisa julgada configura a mais importante expressão do 

princípio da segurança jurídica relativamente aos atos jurisdicionais. As exceções à 

intangibilidade da coisa julgada devem ter um fundamento material inequívoco, 

sendo, por isso, muito questionável a hipótese de quebra da segurança jurídica 

como forma de assegurar a uniformidade das decisões proferidas por tribunais 

superiores, notadamente, quando se pretende fazê-lo de forma retroativa, tornando 

a decisão anterior, cujo comando se encontra cristalizado, um “nada jurídico”. 

6. A injustiça das decisões é fenômeno que pode estar relacionado ao 

fracasso na busca pela verdade real ou, ainda, à correção do ato judicial por não 

desenvolver o argumento que seria o “único” adequado à solução do problema. O 

ato decisório, antes de limitar-se a uma mera operação dedutiva – consistente na 

extração de uma conclusão a partir de uma premissa (normativa) maior –, mostra-se 

como um processo complexo. Não é na identificação da norma aplicável ao caso 

concreto que consiste o grande mérito do interprete e aplicador do direito, mas sim, 

no ajuste da norma ao caso concreto de forma a produzir uma sentença adequada e 

aceitável para dirimir o problema juridicamente relevante. A tese da sentença 

correta, fundada na “única interpretação correta” coaduna-se com a concepção do 

juiz como servo do espírito da lei ou da vontade do legislador, o que, hoje, soa 

inconcebível. 



 

 

178 

7. A “injustiça” que justificou o surgimento das propostas de "relativização" da 

coisa julgada, referia-se a casos excepcionais, extraordinários. Agora, assiste-se à 

ampliação do conceito de “injustiça” para abranger às anteriores sentenças 

transitadas em julgado que consagraram entendimento contrário ao sufragado pelo 

Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional. 

8. O comando sentencial, antes de assumir a qualidade de coisa julgada, teve 

que passar pelo crivo do judiciário e, muitas vezes, por todas as instâncias ordinárias 

e extraordinárias, respeitando o devido processo legal e oportunizando às partes 

amplo direito de defesa. Estando disponíveis todos os mecanismos recursais, 

processual e constitucionalmente, cabíveis, não parece adequado, nessa situação, 

desconstituir H[� WXQF as sentenças que contaram com o chancela do Poder 

Judiciário. 

9. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle 

concentrado de normas pelo Supremo Tribunal Federal deve ter influência sobre 

anteriores sentenças transitadas em julgado que tenham fundamento em 

entendimento contrário ao desta Corte sobre a questão constitucional. No entanto, 

em respeito à segurança jurídica, e considerando-se a margem interpretativa, 

deixada pelo art.741, parágrafo único do Código de Processo Civil, a desconstituição 

dos atos judiciais deve ter eficácia H[�QXQF. 

10.  Impõe-se uma visão global do problema, pois, não é (só) do dogma da 

coisa julgada que advém o problema da “injustiça” das decisões. Vários elementos 

podem ser apontados para dar ensejo à configuração dos desajustes. Verifica-se 

que o prazo de cabimento da ação rescisória – para algumas situações, mostra-se 

muito longo e, para outras, muito curto – fato que parece estar sendo ignorado pelo 

legislador brasileiro. Outrossim, as incompatibilidades existentes entre o sistemas de 
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controle de constitucionalidade – difuso e concentrado – que permitem que órgão 

encarregado, precipuamente, para zelar pela Constituição, apenas, em momento 

muito tardio, venha a fazê-lo. Ademais, convivem de um lado, o Poder Judiciário, 

afogado no excesso de processos, o que propicia que se consolidem julgamentos 

iníquos e, de outro, o aparelho burocrático estatal – particularmente, órgãos 

responsáveis pela representação judicial – deficientes no mister de realizar, de forma 

eficaz, sua defesa judicial, contribuindo, assim, para a consolidação e execução de 

decisões absurdas. 

11.  Aos casos de coisa julgada inconstitucional, não se aplica a técnica da 

ponderação de valores, pois não trata, propriamente, de conflitos entre princípios 

constitucionais – conflito entre o valor segurança jurídica e justiça, abstratamente, 

considerados –, mostrando-se inadequada a consideração do princípio da 

proporcionalidade para resolver o problema. As regras constitucionais têm 

preferência sobre os princípios constitucionais, uma vez que a coisa julgada material 

constitui regra, deve o princípio em confronto com esta, ceder, na medida em que, 

as regras não devem ser ponderadas – ou incidem ou não incidem. 

12.  Na visão de alguns, a ponderação de valores seria a técnica adequada 

para conferir uma tutela adequada ao caso concreto, dada a impossibilidade de a lei 

conferir solução para todos os conflitos. Entretanto, desta maneira, confere-se ao 

juiz o poder de dizer que situações serão imunizadas pelo manto da coisa julgada – 

reduzindo-a a mera realidade instrumental e processual e negando-lhe a condição 

de verdadeiro alicerce do Estado Democrático de Direito. Entender diferente, é 

admitir que a coisa julgada adquiriu a insólita característica de existir sob condição, 

ou pior, esvaziou-se a própria essência do instituto – uma vez que, segundo essa 

concepção, não garante mais nada. 
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13.  Para os casos que não sejam rotineiros – casos paradigmáticos – ou seja, 

situações para as quais não haja uma imediata subsunção do fato à norma, aplicável 

se faz a ponderação de princípios. Todavia, essas soluções não podem afastar-se 

do valor segurança, de modo que devem ser “criadas” pelos juízes, a partir de 

elementos constantes do próprio sistema jurídico, e não, com base em combinações 

e artifícios que o sistema não tenha “juridicizado”.  

14.  Por outro lado, é inverdade afirmar que o ato jurisdicional está imune a 

controle, o qual apenas seria exigido dos atos administrativos e legislativos. Na 

realidade, o conteúdo das decisões judiciais encontra-se submetido a um sistema 

próprio de controle interno. Nesse contexto, verifica-se que o ato jurisdicional sujeita-

se à ampla recorribilidade (recursos ordinários e extraordinário), à impugnação por 

ação autônoma (ação rescisória), à exigência de publicidade e motivação. 

15. Outrossim, a decisão judicial trânsita em julgado baseada em lei declarada 

inconstitucional pelo Supremo não pode estar submetida ao mesmo regime de 

controle do ato normativo ou da lei, principalmente, porque: sentença, lei e ato 

administrativo são ontologicamente diferentes; o Poder Judiciário, no Brasil, é o 

guardião da constitucionalidade das normas - todos os órgãos jurisdicionais tem o 

dever de controlar a constitucionalidade. Verifica-se que o ato jurisdicional está, a 

todo momento, subordinado a controle. 

16.  No âmbito legislativo, a maior expressão das propostas de "relativização", 

encontra-se nos embargos à execução, previstos no art.741, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, apresentam como hipótese de cabimento a declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei ou ato normativo em que 

se fundou a sentença exeqüenda, assim também, a aplicação ou a interpretação 

tidas por incompatíveis com a Constituição. Não se nega que podem servir para 
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corrigir eventual injustiça, entretanto, confere poderes extraordinários ao órgão de 

cúpula do Judiciário. É preciso indagar se a "relativização" em tais moldes, é 

desejável e útil para a generalidade dos casos.  

17.  As soluções que apontam para o argumento de que a decisão que aplica 

norma inconstitucional seria inexistente e, portanto, não se sujeitaria à ação 

rescisória, tampouco ao limite temporal, sendo cabível o ajuizamento da ação 

declaratória de inexistência (TXHUHOD� QXOOLWDWLV��� não parecem compatíveis com o 

ordenamento jurídico pátrio. O critério da inexistência não apresenta contornos 

firmes, variando, inclusive, no âmbito doutrinário nacional. Por outro lado, ressoa 

grave condicionar a segurança das decisões a critério extremamente instável. Por 

fim, se fossem inexistentes as sentenças baseadas em leis, posteriormente, 

declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, não se precisaria 

cogitar de um instrumento rescisório dentro do prazo de dois anos – como se dá no 

direito brasileiro, com fundamento no art.485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

18.  A ação rescisória mostra-se como instrumento processual adequado para 

desconstituir as “sentenças inconstitucionais” dentro do biênio decadencial. 

Esgotado o prazo para o seu ajuizamento, não deve ser admitido o seu cabimento, 

visto que não faz sentido, manejar uma ação – de caráter excepcional, como é a 

ação rescisória – ignorando todos os limites impostos pelo legislador.  

19.  Não é possível a flexibilização da coisa julgada em todo e qualquer caso. 

Faz-se necessária a criação de instrumento para promover a quebra das sentenças 

“inconstitucionais”, nas hipóteses consagradas pelo Supremo como relevantes – 

Y�J�, dignidade da pessoa humana, na dimensão direito à identidade biológica – fora 

do prazo da rescisória, uma vez que os atuais limites existentes para a ação 

rescisória não são compatíveis com esse desiderato. 
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20. Impõe-se, igualmente, a análise das conseqüências da "relativização", em 

suas atuais configurações, visto que pode representar, efetivamente, a multiplicação 

e a eternização das demandas. Como, ainda, não há respostas para as seguintes 

perguntas: qual o parâmetro a ser utilizado para determinar-se o afastamento da 

proteção consagrada pela imutabilidade da coisa julgada? A flagrante 

inconstitucionalidade? Mas em que difere a flagrante da simples 

inconstitucionalidade? E que o que for “relativizado” poderá voltar a sê-lo – uma vez 

que sejam alterados os parâmetros de “justiça”? 

21.  Nos moldes das hodiernas propostas de relativização da coisa julgada, só 

após o ajuizamento de milhares e milhares de ações será possível afirmar a real 

necessidade de por fim ao sistema de proteção à estabilidade dos julgados – 

notadamente, os critérios e hipóteses de desconstituição hoje vigentes – e, então, os 

prejuízos – para o Sistema – advindos de tal aventura podem ser irreversíveis. 
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