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RESUMO 
 
 
 
 
 

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. 
2006. 209 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito 
do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A defesa da importância da coisa julgada para o processo civil, na qualidade de instituto 
processual intrinsecamente ligado ao princípio da segurança jurídica e realizador de seu 
ideário no âmbito das relações jurídico-processuais, é o grande tema do presente estudo. O 
processo não terá jamais como atingir sua finalidade precípua de decidir de forma definitiva 
os conflitos de interesses dos jurisdicionados se não dispuser de mecanismos eficientes de 
estabilização das demandas. As propostas doutrinárias de relativização da coisa julgada, 
forjadas sob o pretexto de privilegiar valores supostamente mais importantes, como a justiça e 
a constitucionalidade das decisões judiciais, esquecem-se de que sem segurança não há 
justiça nem respeito à ordem constitucional vigente. O maior relevo que a matéria ganha 
quando analisada no âmbito das demandas jurídico-tributárias, em vez de justificar as 
formulações teóricas que preconizam a tese relativizadora da res judicata, na verdade apenas 
apontam para a necessidade de que tal proposta se realize com respeito incondicional ao 
devido processo legal. Não há, pois, como relativizar a coisa julgada, sob qualquer 
justificativa, sem alteração do arcabouço jurídico-processual vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Coisa julgada tributária – Inconstitucionalidade – Relativização. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 

 
RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Unconstitutionality of the res judicata in Tax relations. 
2006. 209 p. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
  
 
 
 
 
 
 
 
The defense of the importance of the res judicata to the civil procedure, working as the acting 
institution naturally linked to the juridical safety and its ideals executer concerning the 
juridical and procedural relations, is the great theme to the current dissertation. The process 
will never reach its main goal, to completely decide the citizens interests conflicts, if it 
doesn’t count with efficient mechanisms to stabilize the demands. The theoretical proposals 
of turning into relative the res judicata, faked under the excuse of offering privileges to 
supposed more important values, as the justice and the constitutionality of the judicial 
decisions, do not consider that without safety there is no respect to the current constitutional 
order. The greatest relevance the subject gets when analyzed into the law and taxes sphere, 
instead of explaining the theoretical formulations that defend the disregarding of the rest 
judicata, actually shows why this proposal should be taken into effect with unconditional 
respect for its due process of law. Therefore, there is no way to turn into relative the res 
judicata, under no excuses, without the modification of the current juridical and procedural 
system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: “res judicata” – Constitucional System – Tax Law. 
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INTRODUÇÃO 

  

A presente dissertação tratará de um tema importantíssimo e recentemente bastante 

prestigiado pela doutrina pátria: a chamada “relativização” da coisa julgada. Com efeito, a 

doutrina processualista há muito vem refletindo sobre o mito da intangibilidade da coisa 

julgada, salientando a necessidade de relativizá-la, sobretudo quando se está diante de outros 

princípios também importantes, como o princípio da constitucionalidade dos atos do poder 

público, um dos mais caros do nosso ordenamento jurídico. 

Especificamente no âmbito do Direito Tributário, esta matéria ganha relevo ainda 

maior, pois é nesta área que se encontra, com certeza, a maior quantidade de demandas 

envolvendo a análise de decisões judiciais, muitas delas já transitadas em julgado, fundadas 

em normas supostamente inconstitucionais ou reconhecidamente inconstitucionais. Além do 

mais, nas demandas tributárias, em que é parte a Fazenda Pública, as decisões sobre uma 

mesma questão de constitucionalidade tende a repercutir sobre uma gama considerável de 

casos concretos. 

Pretende-se, pois, com o presente estudo, trazer uma contribuição à teoria da 

denominada “coisa julgada inconstitucional”, abordando especificamente as formas pelas 

quais este fenômeno se manifesta, ou pode manifestar-se, no Direito Tributário, e que 

instrumentos processuais o ordenamento jurídico oferece, ou pode oferecer, para o seu 

tratamento. 

O estudo pressupõe, portanto, a abordagem de importantíssimos temas atuais, tais 

como: a “relativização da coisa julgada”, que tem sido objeto de excelentes trabalhos na 

doutrina pátria e estrangeira; a efetividade do processo, sobretudo nas demandas em face da 

Fazenda Pública; os efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das leis em relações 

jurídicas tributárias, de natureza continuativa; a importância dos princípios jurídicos e a 
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solução de conflitos jusprincipiológicos; as recentes alterações produzidas no ordenamento 

jurídico-processual referentes à matéria em análise. 

No primeiro capítulo, estudaremos o instituto da coisa julgada, enfocando, específica e 

detalhadamente, sua função estabilizadora das relações jurídico-processuais, em homenagem 

ao princípio da segurança jurídica. 

Analisaremos, inicialmente, o conceito de coisa julgada adotado pelo nosso 

ordenamento jurídico processual, bem como o entendimento majoritário da doutrina acerca 

desse importante instituto jurídico. Nesse ponto, merecerá destaque especial a clássica obra de 

Enrico Tullio Liebman – Eficácia e autoridade da sentença –, processualista italiano que 

lecionou na Faculdade de Direito da USP e desempenhou papel de relevo na construção dos 

principais conceitos técnico-jurídicos de nossa ciência processual. 

Ainda no primeiro capítulo, estabeleceremos uma necessária distinção entre a coisa 

julgada material, objeto do presente estudo, e a coisa julgada formal, fenômeno processual 

relacionado à preclusão. Continuaremos abordando aspectos relevantes acerca da coisa 

julgada, tais como seus limites subjetivos e objetivos, a limitação temporal de seus efeitos em 

casos especiais e suas funções positiva e negativa no processo. Finalizaremos o capítulo, 

então, destacando a intrínseca relação existente entre a coisa julgada e o princípio da 

segurança jurídica, que se manifesta no direito processual justamente através do instituto da 

res judicata. 

No capítulo segundo, demonstraremos que a teoria do direito, de um modo geral, e o 

direito processual, mais especificamente, atravessam um momento de mudança de paradigma, 

decorrente da crise do positivismo jurídico e do surgimento da fase pós-positivista da ciência 

jurídica. Valores antes bastante caros à tecnologia jurídica, como a certeza do direito e a 

segurança jurídica, cedem espaço a outros princípios e valores, como a justiça das decisões e a 

efetividade do processo, por exemplos. 
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Neste sentido, institutos processuais como a coisa julgada, intimamente ligada aos 

valores de certeza e segurança jurídicas, perdem um certo caráter absoluto que obtiveram no 

auge do juspositivismo. É esse contesto que vai permitir o surgimento de correntes 

doutrinárias que pregam a chamada “relativização” da coisa julgada, cujo objetivo primordial, 

segundo seus defensores, pode ser resumido na assertiva de que não se deve eternizar 

injustiças sob o pretexto de se evitar a eternização de incertezas. Em suma: o movimento 

doutrinário de “relativização” da coisa julgada prega a quebra de um suposto “absolutismo” 

da res judicata em nome de princípios como o acesso à justiça, entre outros. 

Tal movimento doutrinário, conforme veremos no terceiro capítulo, não obstante conte 

com o apoio de juristas de escol, como Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Theodoro 

Junior, José Augusto Delgado e Ivo Dantas, vem merecendo severas críticas de outros 

doutrinadores não menos respeitados, como José Carlos Barbosa Moreira, Nelson Nery Junior 

e Luiz Guilherme Marinoni. 

Também no terceiro capítulo veremos que a doutrina da “relativização” da coisa 

julgada tem sido defendida, basicamente, sob o fundamento de que as decisões que 

consagrem injustiças intoleráveis e as decisões inconstitucionais não podem jamais 

prevalecer, ainda que estejam revestidas pelo manto de autoridade da coisa julgada material. 

A primeira matriz da tese, relacionada à injustiça da sentença, conforme veremos no 

final do capítulo terceiro, é bastante frágil, por diversos motivos. Todavia, a segunda matriz 

da tese “relativizadora” da res judicata, fundada na inconstitucionalidade da sentença, é mais 

pertinente e se apóia em argumentos mais sólidos. Por isso, cuidaremos dela de modo isolado 

no capítulo quarto. 

Tentaremos demonstrar que, para uma forte e respeitável corrente doutrinária, 

capitaneada por Humberto Theodoro Junior, em respeito à idéia do primado hierárquico-

normativo da Constituição e da afirmação do princípio da constitucionalidade, deve-se 
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assegurar que não apenas os atos legislativos, mas também os atos do Judiciário, sobretudo 

suas decisões judiciais, ainda que passadas em julgado, estejam em conformidade com a Lei 

Fundamental. 

É bem verdade que o arcabouço jurídico-processual já prevê alguns instrumentos de 

controle de constitucionalidade das decisões judiciais, como os recursos (notadamente o 

recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal), a própria ação rescisória 

(fundada no inciso V, do art. 485, do CPC) e os embargos à execução fundados na 

inconstitucionalidade do título judicial (art. 741, parágrafo único, do CPC)1. Cada um desses 

instrumentos será por nós analisado, sobretudo a ação rescisória e os embargos do art. 741, 

uma vez que se destinam, especificamente, ao controle de constitucionalidade da sentença 

após a formação da coisa julgada. 

No entanto, os defensores da “relativização” da coisa julgada nos casos de 

inconstitucionalidade da sentença, que acaba por gerar a chamada “coisa julgada 

inconstitucional”, argumentam que os referidos instrumentos postos à disposição das partes 

pelo sistema processual são insuficientes para o efetivo controle de constitucionalidade das 

decisões judiciais. 

Sendo assim, sustenta-se, por exemplo, que as decisões que acobertam 

inconstitucionalidades jamais transitam em julgado, não sendo aptas a formar coisa julgada, 

razão pela qual a sua desconstituição poderia ocorrer a qualquer tempo, independentemente da 

propositura de ação rescisória. 

O estudo do tema “coisa julgada inconstitucional” e de suas nuances passa 

necessariamente pela análise de assuntos demasiadamente complexos, na medida em que, de 

certo modo, está-se diante de um conflito jusprincipiológico, em que se põem em choque, e. 

g., os princípios da “intangibilidade” da coisa julgada, através do qual o sistema processual 

                                                 
1 Vide ainda o art. 475-L, também do CPC. 
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busca a segurança jurídica, e do acesso á justiça, caracterizado pelo direito de acesso a uma 

ordem jurídica efetivamente justa. 

Finalmente, no capítulo quinto, o presente estudo pretende analisar, na prática, em que 

medida e de que forma as decisões judiciais podem incorrer em vício de inconstitucionalidade 

que justifique sua revisão mesmo depois de seu trânsito em julgado, e que meios processuais 

poderão ser utilizados no combate a estes vícios, especificamente nas questões relativas ao 

Direito Tributário. 

Nesse capítulo final, após uma exposição sucinta do problema, faremos uma análise do 

enunciado nº 239 da súmula de jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, 

que diz respeito aos limites temporais da coisa julgada nas lides tributárias. 

Analisaremos ainda o problema da quebra de isonomia entre contribuintes decorrente 

da submissão a decisões divergentes que eventualmente venham a ser imunizadas pela 

autoridade da coisa julgada material. 

Ponto de relevo do capítulo quinto será, todavia, a análise dos efeitos das decisões 

sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma tributária proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal sobre as coisas julgadas formadas anteriormente. Veremos que, a 

despeito de a doutrina ser unânime na defesa de que o ato normativo inconstitucional, assim 

declarado pelo Pretório Excelso, é absolutamente nulo (ou inexistente, para alguns), uma das 

exceções à eficácia ex tunc da decisão de inconstitucionalidade é justamente o respeito às 

situações jurídicas já resolvidas por sentença acobertada pelo manto de autoridade da coisa 

julgada material. 

A hipótese do presente trabalho, portanto, é analisar se a imutabilidade ou 

intangibilidade da coisa julgada é um princípio absoluto, podendo ser relativizado quando 

contraposto a outros valores e princípios, como o da justiça das decisões e o da 

constitucionalidade de todos e quaisquer atos do Poder Público, principalmente quando se 
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está diante de relações jurídicas de Direito Tributário, as quais se referem, não raro, a relações 

jurídicas continuativas, e atingem a quase totalidade dos jurisdicionados, razão pela qual 

devem ser travadas em moldes que assegurem, concorrentemente, a segurança jurídica e a 

máxima legalidade. 
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CAPÍTULO 1 - A “COISA JULGADA” E SUA FUNÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DAS 

RELAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS 

 

1.1 SOBRE A COISA JULGADA 

 

 O presente trabalho não podia iniciar de outra forma, que não pela definição do que 

vem a ser “coisa julgada”. Afinal, num texto que se propõe a analisar a chamada relativização 

da coisa julgada, quando caracterizada a sua inconstitucionalidade, é imprescindível oferecer 

ao leitor, primeiramente, uma delimitação clara do conceito do instituto analisado. 

A coisa julgada é o instituto jurídico-processual criado com a finalidade de conferir às 

decisões jurisdicionais uma necessária estabilidade, consubstanciada na impossibilidade de 

mudança do seu conteúdo. Como afirma Cândido Dinamarco, “em direito processual, coisa 

julgada é imutabilidade”2. É instituto, pois, diretamente ligado à idéia de segurança. 

A coisa julgada se produz quando se esgotam todos os recursos contra a sentença. Ou 

seja, quando esta, no mesmo processo ou em outro a ser instaurado3, não pode mais ser 

atacada, diz-se que houve o seu trânsito em julgado, e, conseqüentemente, a decisão contida 

no comando judicial torna-se imutável, adquirindo, pois, uma estabilidade que confere 

segurança à relação processual. 

No ordenamento jurídico pátrio, há dois conceitos legais para a coisa julgada. O 

primeiro deles está no art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei nº 

4.657/42), segundo o qual “chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que 

                                                 
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
v. 3, p. 295. 
3 É preciso ressalvar a hipótese de propositura da ação rescisória, quando configurada uma das situações 
excepcionais que a ensejem, previstas no art. 485 do CPC. Mas, ultrapassado o prazo a propositura da rescisória, 
a imutabilidade do decisum atingiria seu grau máximo, razão pela qual alguns processualistas chegam a falar na 
formação da chamada coisa julgada soberana ou coisa soberanamente julgada. Desde já, todavia, deixamos o 
registro de que a doutrina da relativização da coisa julgada, um dos objetos do presente estudo, vem justamente 
pôr em xeque essa suposta imutabilidade absoluta da sentença acobertada pela res iudicata, ainda que soberana. 
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já não caiba recurso”4. O segundo conceito legal de coisa julgada está no art. 467 do Código 

de Processo Civil, que dispõe ser ela “a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, 

não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 

A Constituição Federal, por sua vez, embora não conceitue a coisa julgada, coloca-a 

no rol dos “direitos e garantias individuais” (art. 5º, XXXVI), o que a torna, em obediência ao 

disposto no art. 60, § 4º, também da Carta Magna, cláusula pétrea. 

 

1.1.1 O conceito de coisa julgada na obra de Enrico Tullio Liebman 

 

 “Assistimos à lenta e progressiva transformação no modo de entender a eficácia, 

inerente à sentença do juiz, que designamos sob o nome de autoridade da coisa julgada”. Com 

esta assertiva, Chiovenda, há décadas, abriu um seu importante escrito no qual propunha uma 

revisão da doutrina sobre a coisa julgada. 

E foi com esta mesma assertiva que, em 1945, Enrico Tullio Liebman iniciou sua 

clássica obra “Eficácia e autoridade da sentença”, na qual pretendia “dar outro passo avante” 

no estudo desse tão importante instituto de direito processual. 

E é na referida obra de Liebman que se debruçam até hoje os processualistas 

brasileiros que se aventuram no estudo da coisa julgada. Com efeito, Liebman foi quem a 

melhor definiu, considerando-a, ao contrário do que pregava seu mestre Chiovenda, não um 

efeito autônomo da sentença, mas uma qualidade (autoridade) especial de que se revestem os 

seus efeitos, tornando-os imutáveis, em benefício da estabilidade da tutela jurisdicional5. 

Liebman não se conformava com as concepções clássicas sobre a coisa julgada – 

                                                 
4 Eduardo TALAMINI critica, com propriedade, essa definição, afirmando ser a mesma inadequada, uma vez 
que nem todos os atos jurisdicionais decisórios que produzem coisa julgada. Segundo o autor, pois, a definição 
em questão serve, quando muito, “para estabelecer a noção – bem mais ampla – de preclusão da faculdade 
recursal.”  Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 30. 
5 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
de Janeiro: Forense, 1945. p. 33-60. 



 18

inspiradas, segundo ele, na tradição romanística – que a consideravam um efeito próprio e 

específico da sentença. Para o mestre italiano, essas concepções já estavam, à época de seus 

escritos, ultrapassadas, uma vez que relacionavam a coisa julgada com a declaração emitida 

pelo juiz na sentença6, desconsiderando o fato de que uma decisão judicial nem sempre é 

dotada de eficácia meramente declaratória, mas também de eficácia constitutiva ou 

condenatória7. 

Em seu ensaio clássico sobre o tema, Liebman critica a tese concebida 
pela doutrina germânica que identificava a coisa julgada com o 
próprio efeito declaratório da sentença. De acordo com esse 
entendimento, a autoridade de estabilidade do julgado seria a própria 
declaração, com força obrigatória e indiscutível, presente em todas as 
sentenças cognitivas. Daí que o efeito constitutivo estaria alheio à 
coisa julgada, tal como o estaria também a condenação, considerada 
em si mesma. Nas sentenças com essas eficácias – ainda conforme a 
teoria criticada – a coisa julgada restringir-se-ia à declaração também 
presente e que lhes serve de pressuposto lógico8. 
 

Mas a crítica do grande processualista a essa concepção clássica da coisa julgada ia 

mais adiante. Liebman, além de distinguir os efeitos da sentença conforme sua natureza 

declaratória, constitutiva ou condenatória, deixou claro que os mesmos podem ser produzidos 

independentemente do trânsito em julgado. Assim, sedimentava o caminho para afirmar a sua 

tese de que a coisa julgada é algo que, em certo momento, junta-se aos efeitos da decisão (um 

plus), aumentando-lhes a estabilidade ou, melhor dizendo, conferindo-lhes perenidade9. 

De fato, uma sentença pode produzir efeitos antes de transitar em julgado, e quando se 

formar a coisa julgada estes efeitos não sofrerão mudança em sua natureza. Tornar-se-ão, 

apenas, definitivos. Daí porque se diz que a coisa julgada define uma situação jurídica, 

passando esta definição a ser imutável, razoavelmente estável ou marcadamente duradoura10. 

                                                 
6 “Ainda que várias sejam as fórmulas destinadas a explicar o misterioso instituto da coisa julgada, fazem-na 
todos em última análise equivaler à criação de uma declaração irrevogável.” LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia 
e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio de Janeiro: Forense, 1945. p. 18. 
7 Liebman se referia à classificação tripartite das sentenças: declaratórias, constitutivas e condenatórias. 
Hodiernamente, costuma-se fazer uma classificação pentapartite das sentenças: às três categorias já 
mencionadas, somam-se as mandamentais e as executivas lato sensu. 
8 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 33. 
9 LIEBMAN, op. cit., p. 21-22. 
10 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
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1.1.2 O conceito de coisa julgada no Código de Processo Civil brasileiro 

 

Discute-se se o Código de Processo Civil brasileiro adotou integralmente a teoria de 

Liebman no seu artigo 467, quando define a coisa julgada como a eficácia que torna imutável 

e indiscutível a sentença irrecorrível. 

Para alguns doutrinadores, ao retirar a expressão “qualidade da sentença”, constante 

do anteprojeto, e substituí-la pela expressão “eficácia da sentença”, o código teria se afastado 

da teoria formulada pelo eminente processualista da faculdade do Largo do São Francisco. 

Esta é, por exemplo, a opinião de Moniz de Aragão.11 No entanto, embora esta afirmação 

doutrinária seja pertinente, ela é irrelevante.  

A verdade é que o Código de Processo Civil, ao tentar estabelecer o conceito de coisa 

julgada, no dispositivo acima mencionado, foi infeliz, pois dá a entender que a coisa julgada 

se forma quando contra qualquer sentença não caiba mais recurso. Ver-se-á adiante que tal 

afirmação é equivocada, quando forem feitas as devidas distinções entre coisa julgada 

material e coisa julgada formal. 

E mais: o próprio diploma processual pátrio contradiz o pretenso conceito de coisa 

julgada exposto no art. 467, razão pela qual ele não tem muito relevo quando analisado 

isoladamente. O que se pretende dizer é que o conceito de coisa julgada, segundo o CPC, 

deve ser extraído não a partir da definição isolada do art. 467, mas de sua conjugação com 

outros dispositivos, que o complementam e corrigem suas imprecisões. 

Um dos dispositivos do CPC que ajudam a delimitar melhor o conceito de coisa 

julgada é o art. 485, que trata das hipóteses que ensejam a sua revisão típica, por meio da ação 

rescisória. Eduardo Talamini chega a afirmar que, dentre as normas do CPC sobre o tema, é o 

art. 485 quem melhor define a coisa julgada, in verbis: 

                                                                                                                                                         
Revista dos Tribunais, 2003. p. 20. 
11 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 239. 
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Por sua vez, o art. 467 do Código de Processo Civil pretendeu 
estabelecer definição mas, também pecou. À parte outras imprecisões 
a seguir indicadas, contentou-se em consignar que a coisa julgada 
material recairia sobre qualquer “sentença” não mais sujeita a 
recurso.[...] É o art. 485 do diploma processual que estabelece de 
modo mais preciso o âmbito de incidência da coisa julgada material, 
ao prever para sua desconstituição a via estreita da ação rescisória: 
“sentença de mérito transitada em julgado”12. 

 

Sendo assim, como a definição dada pelo Código de Processo Civil para a coisa 

julgada é imprecisa e deficiente, sendo desautorizada por outros dispositivos do próprio 

código, tal como demonstrado, o fato de ela ter se afastado da teoria liebmaniana não nos 

impede de aqui adotá-la. Afinal, não se pode negar que a teoria de Liebman é amplamente 

dominante na doutrina pátria13, e por isso será adotada neste trabalho.  

Ilustrando a afirmação feita acima, cite-se o conceito de coisa julgada dado por Sérgio 

Gilberto Porto, para quem ela “representa, efetivamente, a indiscutibilidade da nova situação 

jurídica declarada pela sentença decorrente da inviabilidade recursal.”14

Também neste sentido, manifesta-se José Frederico Marques15, que diz ser a coisa 

julgada “a qualidade dos efeitos da prestação jurisdicional entregue com o julgamento final 

da res in judicium deducta, tornando-os imutáveis entre as partes”. Depois, complementa 

afirmando que a concepção correta sobre coisa julgada foi demonstrada “magistralmente” por 

Liebman. 

Por fim, destaque-se que, em recente obra, na qual o instituto da coisa julgada foi a 

fundo estudado sob os seus mais variados aspectos, Eduardo Talamini segue a teoria 

liebmaniana, definindo coisa julgada como “uma qualidade de que se reveste a sentença de 

cognição exauriente de mérito transitada em julgado, qualidade essa consistente na 

                                                 
12 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 31. 
13 José Maria TESHEINER, embora reconheça que a teoria de Liebman “já se tornou moeda corrente entre nós” 
e que seja impossível renegar sua doutrina, propõe uma revisão da mesma, alegando que não podemos levá-la às 
últimas conseqüências. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 87-90. 
14 PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil: análise e atualização. Rio de Janeiro: Aide, 1998. p. 4. 
15 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v. 
4, p. 319, 323. 
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imutabilidade do conteúdo do comando sentencial.”16

É verdade que a definição de Eduardo Talamini não se refere, tal como a definição de 

Liebman, aos efeitos da sentença, mas ao conteúdo do comando sentencial. Parece que 

pretendeu o jovem processualista acompanhar interessante crítica feita à teoria liebmaniana 

por Barbosa Moreira, um dos mais brilhantes processualistas brasileiros. 

Barbosa Moreira sustenta que a coisa julgada não torna imutáveis, exatamente, os 

efeitos da sentença, mas o conteúdo do comando nela contido17. A crítica é pertinente, mas 

desde que se leve em consideração apenas o conceito, puro e simples, dado por Liebman ao 

instituto, que se refere, de fato, à coisa julgada como a qualidade de que se revestem os 

efeitos da sentença, tornando-os imutáveis e indiscutíveis. Todavia, se formos analisar a obra 

do mestre italiano, veremos que, como bem destaca o próprio Eduardo Talamini, “a crítica de 

Barbosa Moreira é antes um reparo à fórmula sintética da tese de Liebman (‘coisa julgada é a 

qualidade dos efeitos’) do que uma oposição ao conteúdo da teoria liebmaniana como um 

todo”18. 

Portanto, não apenas a posição do insigne processualista Barbosa Moreira, como 

também a posição de Eduardo Talamini – autor, repita-se, de obra de fôlego publicada 

recentemente sobre o tema em questão – alinham-se com a tese de Liebman sobre coisa 

julgada, tese essa que, como dito, é adotada na presente dissertação. 

Afinal, como se verá a seguir em diversas oportunidades, é a partir da distinção feita 

pelo mestre italiano – entre eficácia da sentença e autoridade de seus efeitos – que os mais 

variados problemas ligados à coisa julgada serão solucionados. Daí porque se chega a dizer 

que a teoria liebmaniana “é uma das mais elegantes conquistas da ciência processual no 

                                                 
16 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 30. 
17 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais. São Paulo, n. 
416, 1970.  
18 TALAMINI, op. cit., p. 36. 
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século das luzes processuais”19.  

  

1.2 A NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A COISA JULGADA MATERIAL E A COISA 

JULGADA FORMAL 

 

A coisa julgada material se distingue da coisa julgada formal. E, como no presente 

trabalho o uso da expressão coisa julgada será constante, é preciso explicar a distinção entre 

os dois institutos, a fim de que o leitor possa saber a qual deles estamos nos referindo. 

Uma forma inicial de demonstrar a distinção em referência é destacando uma outra 

distinção importante, existente entre a coisa julgada e o trânsito em julgado. Nesse sentido, 

são precisas as palavras de Eduardo Talamini, in verbis: 

Note-se que trânsito em julgado e coisa julgada são institutos 
inconfundíveis. Coube ao direito canônico firmar a distinção. Se, por 
um lado, não há coisa julgada sem que tenha havido trânsito em 
julgado, por outro, nem sempre o trânsito em julgado traz consigo a 
coisa julgada material. Quando muito, pode-se vincular o trânsito em 
julgado à coisa julgada formal [...]. Mas, ainda assim, não há 
identidade entre os dois conceitos. O primeiro concerne ao aspecto 
cronológico do esgotamento dos meios internos de revisão da 
sentença; o segundo diz respeito à autoridade que se estabelece, 
impeditiva da reabertura do processo. Estão em relação de causa e 
efeito20. 
 

 Cândido Dinamarco também estabelece a relação entre a coisa julgada formal e o 

trânsito em julgado, destacando, em contrapartida, que nem sempre a decisão que transita em 

julgado adquire a autoridade de coisa julgada material21. 

Vê-se, assim, que da definição de trânsito em julgado já se estabelece uma pequena 

distinção entre coisa julgada material e coisa julgada formal, mas o detalhamento da diferença 

entre os dois institutos será feito a seguir. 

                                                 
19 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
v. 3, p. 304. 
20 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 32. 
21 DINAMARCO, op. cit., p. 297. Nas palavras do autor: “transitar em julgado significa adquirir a qualidade de 
decisão imutável, quer com a autoridade da coisa julgada material, quer sem ela”. 
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 Todavia, antes é preciso apontar que para Liebman, bem como para alguns de seus 

principais seguidores, como Cândido Rangel Dinamarco22, coisa julgada formal e coisa 

julgada material não são dois institutos totalmente autônomos, mas apenas dois aspectos do 

mesmo fenômeno de imutabilidade, ambos relacionados à segurança jurídica. Quer-se dizer, 

pois, que a rigor o instituto da coisa julgada é apenas um, em essência. Coisa julgada formal e 

coisa julgada material são duas faces de uma mesma moeda, duas manifestações distintas de 

um mesmo e único fenômeno jurídico, uma vez que, em ambos os casos, pode-se constatar a 

imutabilidade ou indiscutibilidade do comando contido na decisão, ainda que em graus 

diversos. 

 

1.2.1 Coisa julgada formal e preclusão 

 

A coisa julgada formal é algo interno ao processo e se refere à sentença como ato 

processual. Está ligada à idéia de fim da relação jurídica processual, e por isso há uma relação 

direta entre a preclusão, que é a extinção de uma faculdade ou poder no processo, e a coisa 

julgada formal, que é a extinção do poder de exigir novo julgamento depois que a sentença 

transitar em julgado. 

Há, segundo a doutrina processualista, basicamente três espécies de preclusão: a 

temporal, que decorre da perda do prazo – ou da fase processual adequada – para exercício de 

determinado poder ou faculdade processual; a consumativa, que decorre do exercício anterior 

do poder ou faculdade processual no curso do processo; e a lógica, que decorre da prática de 

ato logicamente incompatível com a prática de outro determinado poder ou faculdade23. 

A coisa julgada formal seria, portanto, a perda da faculdade recorrer. E, como bem 

                                                 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
(Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
23 Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. A preclusão no direito processual civil. Curitiba: Juruá, 1991. 
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colocado por Cândido Dinamarco24, essa perda da faculdade recursal poderá se dar em 

virtude: a) do decurso do prazo (preclusão temporal); b) da prática de ato incompatível com a 

vontade de recorrer (preclusão lógica); c) da interposição do próprio recurso (preclusão 

consumativa). 

A coisa julgada formal, portanto, assim como a preclusão, tem seus efeitos adstritos ao 

processo em que se produziu, ou seja, a imutabilidade da decisão restringe-se ao processo em 

que a mesma foi prolatada25. A relação entre os institutos é tamanha que os doutrinadores 

costumam denominar a coisa julgada formal de preclusão máxima26, tendo ambos a função 

primordial de assegurar a segurança intrínseca da relação processual, garantindo a 

indiscutibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. Neste sentido, são 

as lições de Nelson Borges, in verbis: 

Em 1906, Chiovenda já falava em coisa julgada formal como 
sinônimo do que viria a ser chamado de preclusão. A grande maioria 
da doutrina – com exceção de Pontes de Miranda, que sempre 
manteve a expressão coisa julgada formal – emprega o termo 
preclusão para identificação deste tipo de coisa julgada27. 

 

Comentando a distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material, José 

Maria Tesheiner assim se manifesta: 

A sentença, não mais sujeita a recurso, transita formalmente em 
julgado. Há imutabilidade restrita ao processo em que se proferiu a 
sentença. Se não foi interposto o recurso cabível, a sentença transita 
formalmente em julgado e não mais pode ser modificada, no mesmo 
processo, pela simples razão de que ele se extinguiu. 
A propósito de decisões interlocutórias28, imodificáveis e indiscutíveis 

                                                 
24 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
v. 3, p. 297.  
25 A coisa julgada formal, pois, não impede a propositura de nova demanda. 
26 Nelson NERY JÚNIOR chega a criticar a denominação coisa julgada formal. Para o autor, trata-se de 
preclusão, e não de coisa julgada, e por isso o instituto não é objeto da garantia do art. 5º, XXXVI, da CF/88. 
Código de processo civil comentado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 676. 
27 BORGES, Nelson. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Curitiba: Juruá, 2004. p. 113. 
28 Fredie Souza DIDIER JÚNIOR aponta – com razão, no nosso entender – que decisões interlocutórias podem, 
eventualmente, produzir até mesmo coisa julgada material. Basta, para tanto, que o provimento da interlocutória 
verse sobre matéria de mérito, o que se dá, por exemplo, nos casos de reconhecimento de prescrição parcial e de 
julgamento antecipado parcial da lide (art. 273, § 6º, do CPC), em Cognição, construção de procedimentos e 
coisa julgada: os regimes de formação da coisa julgada no direito processual civil brasileiro.  Jus Navigandi, 
Teresina, a. 6, n. 58, ago., 2002. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202>. Acesso 
em: 03 jun. 2005. No mesmo sentido, pelo menos quanto à segunda situação: CUNHA, Leonardo José Carneiro 
da. O § 6ºdo art. 273 do CPC: tutela antecipada parcial ou julgamento antecipado parcial da lide? Revista 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202
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no processo em que foram proferidas, diz-se ocorrer preclusão, 
reservando-se a expressão coisa julgada formal para as sentenças29. 
 

 Assim sendo, entendemos, com apoio na doutrina dominante, que a coisa julgada 

formal nada mais é do que preclusão, em seu grau máximo, posto que atinge a sentença, 

impedindo, desse modo, o rejulgamento da causa naquele mesmo processo. 

Portanto, entendida como preclusão, resta claro que a coisa julgada formal representa, 

em síntese: a) a extinção de um poder, para o juiz ou o tribunal, na medida em que não podem 

mais modificar o que ficou decidido; b) a perda de uma faculdade, para as partes, em virtude 

da impossibilidade de, no mesmo processo, rediscutir a decisão30. 

 Também é importante destacar que toda e qualquer sentença produz coisa julgada 

formal, quando contra ela já não é cabível a interposição ou oposição de nenhum recurso, mas 

nem toda sentença, como será visto adiante, produz coisa julgada material. 

Toda sentença produz coisa julgada formal, desde o momento em que 
se torna irrecorrível. Contudo, nem toda sentença produz coisa julgada 
material. Para que ocorra coisa julgada material é preciso que o 
conteúdo da sentença não possa ser desprezado ou modificado, mesmo 
em outro processo ou em outra ação, exceto a rescisória, que se 
destina precisamente a desconstituir a coisa julgada material31. 
 

 Isso porque, como bem lembra Cândido Dinamarco, todas as sentenças têm o efeito de 

extinguir a relação jurídico-processual, sendo isso uma função inerente das mesmas, sejam 

elas terminativas ou de mérito32 (art. 162, § 1º, do CPC). 

 

 

                                                                                                                                                         
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 1, p. 109, abr., 2003. Diz o autor: “Tudo isso está a 
demonstrar, portanto, que a decisão judicial fundada no art. 273, § 6º do CPC decorre de cognição exauriente, 
produzindo coisa julgada material, caso não haja recurso ou depois de esgotadas todas as vias recursais”. 
29 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 72-73. 
30 BARBI, Celso Agrícola. Da preclusão no processo civil. Revista Forense. São Paulo, v. 158, p. 61, 1975. 
Neste texto, o professor da UFMG chega a sugerir que se substitua a expressão coisa julgada forma pela 
expressão preclusão. 
31 TESHEINER, loc. cit.  
32 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.  
v. 3, p. 297. 
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1.2.2 Coisa julgada material 

 

A coisa julgada material, por sua vez, diz respeito à segurança extrínseca do processo, 

agindo em complementação ao instituto da preclusão. Assim sendo, a imutabilidade nascida 

com a coisa julgada material vai além dos limites do processo em que a decisão foi prolatada, 

ou seja, formada a coisa julgada material, há impossibilidade de que haja outra decisão sobre 

o mesmo objeto, ainda que em outro processo. 

Como bem destaca José Maria Tesheiner: “Coisa julgada material é algo mais. É 

imutabilidade do conteúdo da sentença no mesmo ou em outro processo. Essa imutabilidade 

impõe-se a quem quer que seja: autoridade judicial, administrativa ou mesmo legislativa.”33

A coisa julgada material é, pois, a coisa julgada por excelência, objeto da garantia 

inserta no art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna. Refere-se ela não à sentença como ato 

processual, mas, como já exposto, aos efeitos substanciais produzidos pela sentença, 

projetando-os externamente, para fora do processo. Trata-se, enfim, de um atributo especial 

que confere aos efeitos da decisão as características de indiscutibilidade, imutabilidade, 

definitividade, intangibilidade. 

É preciso destacar que, enquanto toda e qualquer sentença produz coisa julgada 

formal, como já mencionado acima, apenas as decisões que “acolhem ou rejeitam a demanda 

no mérito”34 35 estão aptas a formar a coisa julgada material (ou substancial). Neste mesmo 

sentido é a doutrina de Moniz de Aragão, in verbis: 

Coisa julgada material é atributo normal do pronunciamento do juiz, 

                                                 
33 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 73. 
34 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 
Rio de Janeiro: Forense, 1945. p. 56. 
35 Fredie Souza DIDIER JÚNIOR, resume bem os requisitos fundamentais para a ocorrência da coisa julgada 
material: natureza jurisdicional do provimento, cognição exauriente, análise de mérito e preclusão máxima (coisa 
julgada formal), em Cognição, construção de procedimentos e coisa julgada: os regimes de formação da coisa 
julgada no direito processual civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago., 2002. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202>. Acesso em: 03 jun. 2005. 
 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202
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que acolhe ou rejeita o pedido do autor. Coisa julgada formal, porém, 
é modalidade de preclusão, opera intra processo, tem efeito 
endoprocessual, como disse Machado Guimarães. 
[...] 
Pode-se dizer, pois, que todo pronunciamento final [...] produz coisa 
julgada formal; mas, se o julgamento que extinguir o processo 
também solucionar o litígio, ou seja, acolher ou rejeitar o pedido do 
autor, além dessa estabilidade relativa, que o imuniza contra a 
reconsideração no próprio processo, adquire simultânea e 
concomitantemente a estabilidade absoluta, que o torna intocável não 
só no processo em que foi proferido, como em qualquer outro 
formulado posteriormente36. 
 

No mesmo sentido é a lição de Eduardo Talamini, in verbis: 

Todas as sentenças, mesmo que não sejam de mérito, são aptas a 
operar coisa julgada formal, na medida em que extinguem o processo. 
Todavia, só nas sentenças de mérito, nas condições acima vistas, a 
ocorrência da coisa julgada formal é acompanhada da coisa julgada 
material37. 
 

Por projetar externamente os efeitos da sentença de mérito, para fora do processo, 

conferindo-lhes os atributos da imutabilidade e da indiscutibilidade, a coisa julgada material 

impede que o objeto da demanda decidida seja rediscutido mesmo em outro processo. Daí 

porque se diz que a coisa julgada material constitui pressuposto processual negativo. 

Feitas as distinções acima, cumpre-nos destacar que, no presente trabalho, sempre que 

fizermos menção à expressão ‘coisa julgada’, isoladamente, estar-nos-emos referindo à coisa 

julgada material. 

 

1.3 LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA 

 

 Segundo disposição expressa do ordenamento jurídico-processual (art. 472 do CPC), 

“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem 

prejudicando terceiros.” No dizer de Liebman, in verbis: 

[...] a imutabilidade vale somente entre as partes, isto é, só quando o 
caso decidido ponha de novo frente a frente as mesmas pessoas que 
participaram do processo; só elas, com efeito, puderam fazer ouvir e 

                                                 
36 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 200-220. 
37 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 131. 
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valer as suas razões no processo que se ultimou com o julgado, e é 
essa possibilidade que tiveram, que justifica praticamente a 
necessidade em que se puderam de conformar-se com o resultado 
alcançado e de já não poderem esperar modificá-lo – ressalvando-se, é 
claro, os casos excepcionais que abram caminho à revogação da 
sentença38. 
 

 A regra de que apenas as partes da relação jurídico-processual cuja decisão ficou 

acobertada pela coisa julgada se submetam à sua autoridade é consentânea, sobretudo, com o 

princípio do devido processo legal e com a garantia de inafastabilidade do controle 

jurisdicional39 (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República). Sim, pois não se 

pode admitir a extensão da coisa julgada a um terceiro, estranho à lide, o qual não exercitou, 

naquele processo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.  

Há hipóteses, entretanto, nas quais os efeitos da sentença, acobertados pela coisa 

julgada, podem atingir a esfera de interesses jurídicos de terceiros. Aqui reside, pois, um 

interessante ponto em que se percebe a importância das contribuições doutrinárias de 

Liebman para o estudo da coisa julgada, uma vez que, ao distinguir efeitos e autoridade da 

sentença, o processualista italiano sedimentou o caminho para que se admita que um terceiro 

seja atingido pelos efeitos da decisão, mas não pela coisa julgada. Eduardo Talamini explica 

com clareza o assunto, in verbis: 

[...] a eficácia natural40 da sentença (i.e., a potencialidade de produzir 
efeitos), subjetivamente ilimitada, irá produzir efeitos concretos sobre 
todas as relações e situações jurídicas que estejam em conexão com 
aquela que seja objeto do decisum. 
Já a coisa julgada – a qualidade de imutabilidade que recai sobre os 
efeitos da sentença (ou mais precisamente, sobre o conteúdo do 
decisum) – põe-se, em princípio, apenas para aqueles que tiveram 
oportunidade de participar do processo, na condição de partes. 
Em síntese: os efeitos da sentença não se limitam às partes, mas o 
terceiro, na medida em que tais efeitos repercutam na sua esfera 
jurídica de modo a conferir-lhe interesse e legitimidade para agir, não 
fica impedido de buscar outro pronunciamento jurisdicional, em 
sentido diverso daquele emitido no processo de que não participou, 

                                                 
38 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 
Rio de Janeiro: Forense, 1945. p. 53-54. 
39 Cf. TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 96. 
40 Esta expressão foi usada por Liebman no título da segunda parte de sua clássica obra sobre o tema em enfoque 
(A eficácia natural da sentença como ato de Estado). Posteriormente, como lembra Talamini, Liebman chegou a 
afirmar que essa eficácia natural se assemelha ao que os administrativistas denominam imperatividade dos atos 
emanados pela Administração Pública. 
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sem que se lhe possa opor a coisa julgada. Caberá ao terceiro 
demonstrar sua razão – o que passará pela demonstração do desacerto 
da anterior sentença, no ponto em que os efeitos dela o atinjam41. 
 

Ovídio Batista é talvez ainda mais claro, in verbis: 

A coisa julgada, como resultado da definição da relação processual, é 
obrigatória para os sujeitos desta. Mas, como todo ato jurídico 
relativamente às partes entre as quais intervém, a sentença existe e 
vale com respeito a todos; assim como o contrato entre A e B vale 
com respeito a todos, como contrato entre A e B, assim também a 
sentença entre A e B vale com relação a todos enquanto sentença 
entre A e B. Todos, pois, são obrigados a reconhecer o julgado entre as 
partes; não podem, porém, ser prejudicados. Mas por prejuízo não se 
compreende um prejuízo de mero fato, e sim um prejuízo jurídico. Tal 
a doutrina sobre limites subjetivos da coisa exposta por Chiovenda, e 
que reflete, em linhas gerais, a doutrina consagrada pelos 
processualistas contemporâneos42. 
 

É importante ressaltar, ainda, que hodiernamente se tem percebido uma nova 

tendência no processo civil brasileiro, decorrente, sobretudo, do desenvolvimento gradativo 

dos estudos sobre os processos de índole coletiva. Neste sentido, também são muito 

pertinentes as observações feitas por André Puppin Macedo, em dissertação de mestrado 

defendida na PUC/SP, in verbis: 

[...] existem hipóteses onde terceiros podem ser atingidos pelos efeitos 
emanados pela sentença no mundo jurídico, caracterizando a 
ampliação subjetiva da coisa julgada, o que representa, na verdade 
uma extensão dos efeitos mediatos da sentença em benefício de 
terceiros. 
Insta reconhecer que o direito processual brasileiro originou-se do 
direito luso, que, por sua vez, encontra-se historicamente atrelado ao 
direito romano-canônico, de modo a haver uma intensa influência do 
direito privado na sua estrutura. Em conseqüência, o Estatuto 
Processual Civil brasileiro adota uma postura bastante liberal e 
individualista, de modo a obstar qualquer ampliação dos limites 
subjetivos da coisa julgada. 
Todavia, tanto a doutrina quanto a legislação posterior ao Código de 
Processo Civil têm possibilitado a extensão dos efeitos da coisa 
julgada material a terceiros estranhos à lide, como se verifica em 
análise à produção legislativa dos últimos quinze anos, de modo 
conferir proteção aos direitos coletivos e difusos, como a Lei da Ação 
Civil Pública para a tutela do meio-ambiente, bens e direitos de 
artístico, estético, histórico e paisagístico (Lei Federal nº 7.347/85), 
tutela dos interesses coletivos e difusos dos portadores de deficiência 
(Lei Federal nº 7.853/89) e a tutela dos direitos da criança e do 
adolescente (Lei Federal nº 8.069/90). Imperiosa se faz a menção ao 
Código de Defesa do Consumidor, o qual contemplou, no artigo 103, 
as hipóteses de coisa julgada erga omnes, coisa julgada secundum 

                                                 
41 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 97.  
42 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1979. p. 95. 
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eventus e coisa julgada ultra partes. 
Pela coisa julgada erga omnes, toda uma coletividade será beneficiada 
pela sentença. Com relação à coisa julgada ultra partes, a sentença 
favorável atingirá um grupo, categoria ou classe, inclusive para fins de 
execução judicial. Por fim, a coisa julgada secundum eventus litis 
refere-se tão-somente em não prejudicar o indivíduo integrante da 
coletividade pela sentença desfavorável por insuficiência de provas, 
de modo que o indivíduo possa ajuizar uma nova ação em face do 
mesmo réu, uma vez munido de novas provas43. 
 

Analisando, também, a mudança paradigmática que vem sofrendo o processo civil 

brasileiro, em virtude do aprimoramento das discussões acerca dos direitos coletivos ou 

transindividuais e da preocupação em dar proteção especial a certos direitos da personalidade, 

Fredie Didier aponta que o regime comum de produção da coisa julgada, previsto no CPC, 

dentro do qual se destaca a sua limitação subjetiva às partes da causa, restringe-se aos 

processos em que se tutelam direitos individuais e patrimoniais. Eis as palavras do autor, in 

verbis: 

O regime comum de produção da coisa julgada material, no direito 
brasileiro, está previsto no Código de Processo Civil. Aplicam-se, em 
suma, as seguintes regras, já defendidas por Chiovenda, no início do 
século passado: a coisa julgada se opera inter partes et pro et contra. 
[...] 
Concebido como um código apto à tutela de direitos individuais e 
patrimoniais, nada mais razoável que assim procedesse. 
Entrementes, o desenvolvimento dos estudos sobre os direitos 
coletivos (transindividuais), o prestígio que certos direitos da 
personalidade têm adquirido, reclamando um repensar dos institutos 
do processo civil, bem como a percepção empírica das injustiças que 
se vinham ou poderiam vir a ser cometidas, tudo isso forçou o 
legislador e os operadores do direito a elaborar novas técnicas de 
produção da coisa julgada. Havia que se adequar o processo às 
características de certos direitos materiais, precipuamente quanto à 
imutabilidade de suas decisões44. 
 

 Assim sendo, conclui o jovem processualista baiano, no seu percuciente texto em que 
analisa o regime de formação da coisa julgada a partir das diferentes técnicas de cognição, 
que é preciso estabelecer, para as demandas coletivas, por exemplo, um regime próprio de 
formação da res judicata,  
 

sendo pro et contra, secundum eventum probationis, erga omnes e 

                                                 
43 MACEDO, André Puppin. A inconstitucionalidade da coisa julgada e os mecanismos de controle. 2005. 
220 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito Constitucional, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 50-51. 
44 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Cognição, construção de procedimentos e coisa julgada: os regimes de 
formação da coisa julgada no direito processual civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago. 2002. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202>. Acesso em: 03 jun. 2005. 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202
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com possibilidade de extensão, in utilibes e secundum eventum litis, 
pela ampliação ope legis do objeto do processo, dos efeitos da 
decisão, nas demandas coletivas em ações civis públicas, para as 
causas individuais45. 

  

Hugo Nigro Mazzilli46, profundo estudioso do direito processual coletivo, chega a 

afirmar que “um dos grandes problemas para instituir-se a defesa coletiva em juízo consistiu 

exatamente na coisa julgada”. E o autor finaliza o capítulo 35 de sua conhecida obra com um 

tópico intitulado “a necessidade de mitigar a coisa julgada”, destacando que nas ações 

coletivas a res judicata tem peculiaridades decorrentes da natureza dos interesses 

transindividuais, o que faz com que, nessas ações, a regra geral de imutabilidade limitada às 

partes formais do processo seja excepcionada, diante da adoção, pela legislação especial, das 

expressões latinas ultra partes e erga omnes. 

Não se pode deixar de anotar, ainda, a questão das decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal Federal nos processos de controle abstrato de normas. Estes processos – ditos 

objetivos47, porque não possuem partes, no sentido técnico-processual – produzem julgados 

que têm, naturalmente, eficácia erga omnes e efeito vinculante. Teori Albino Zavascki trata 

bem da questão, in verbis: 

A eficácia das sentenças, ou seja, a sua aptidão para produzir efeitos, 
tema já reconhecidamente complexo na processualística comum, 
ganha contornos ainda mais instigantes no âmbito da jurisdição 
constitucional. Aqui, os efeitos dos julgados são enormemente 
potencializados por circunstâncias peculiares, nomeadamente as 
relacionadas com a validade erga omnes e a força vinculante que deles 
provém48. 
 

                                                 
45 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Cognição, construção de procedimentos e coisa julgada: os regimes de 
formação da coisa julgada no direito processual civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 58, ago., 2002. 
Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3202>. Acesso em: 03 jun. 2005. 
46 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 456-
472. 
47 A caracterização, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, das ações de controle de constitucionalidade 
de leis no Brasil como processos objetivos se deve, em grande parte, às decisões do eminente Ministro Moreira 
Alves. Na doutrina, confira-se, sobretudo: MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 1990; e CLÈVE, Clémerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
48 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 20. 
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 Neste ponto, é preciso destacar, desde já, que uma das questões jurídicas relevantes 

deste trabalho é justamente o estudo dos efeitos das decisões do Pretório Excelso sobre 

constitucionalidade, proferidas em demandas jurídico-tributárias, sobre coisas julgadas 

formadas anteriormente (conferir o capítulo V), tema este que tem provocado instigantes 

debates entre os doutrinadores e se colocado freqüentemente à análise dos órgãos judicantes.  

 

1.4 LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA 

 

 Já se disse, acima, qual é o ato jurisdicional que fica acobertado pelo manto da coisa 

julgada material: apenas as sentenças de mérito. Falou-se, ainda, quais os limites subjetivos da 

coisa julgada, ou seja, a quem a sua autoridade é oponível. No entanto, isso não é suficiente. É 

preciso, também, apontar os limites objetivos da res judicata. Mas o que isso significa?  

 Analisar os limites objetivos da coisa julgada significa determinar que partes da 

sentença fica(m) acobertada(s) pela imutabilidade e indiscutibilidade agregadas aos seus 

efeitos (ou ao comando nela contido, melhor explicando) após o trânsito em julgado da 

decisão49. Trata-se, segundo Liebman, de questão “das mais controvertidas no direito 

brasileiro”50. 

 Por limite objetivo da coisa julgada, segundo o próprio Liebman, entende-se que “só o 

comando pronunciado pelo juiz se torna imutável, não a atividade lógica do juiz para preparar 

e justificar a decisão”51. 

Assim, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 468, que “a sentença, que julgar 

total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. O 

                                                 
49 Sobre o assunto, confira-se excelente ensaio: GRINOVER, Ada Pellegrini. Considerações sobre os limites 
objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada. Jornal Síntese, n. 60, fev., 2002. No texto, a professora faz um 
sucinto, porém percuciente, estudo sobre o tema, comentando os ensinamentos de diversos autores de renome, 
inclusive estrangeiros. 
50 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
de Janeiro: Forense, 1945. p. 51 (nota de rodapé ‘i’). 
51 Ibidem. p. 51. 
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art. 469 do mesmo diploma legislativo complementa, afirmando não fazerem coisa julgada os 

motivos, a verdade dos fatos e as questões prejudiciais decididas incidentemente52. Assim, 

pode-se dizer que apenas a parte dispositiva da sentença fica acobertada pelo manto da coisa 

julgada, não ocorrendo o mesmo com o relatório e a fundamentação. 

 Mas é preciso que se entenda bem a abrangência da expressão comando ou parte 

dispositiva da decisão. Conforme as lições de Paula Batista, “a auctoridade da coisa julgada é 

restricta à parte dispositiva do julgamento e aos pontos ahi decididos e fielmente 

comprehendidos em relação aos seus motivos objectivos, e não abrange o que é simplesmente 

indicado em forma de enunciação”53. Após transcrever este excerto, Liebman o explica com 

mais detalhes, in verbis: 

Significa isso que os motivos da sentença não são objeto da coisa 
julgada, mas devem ser considerados para entender o verdadeiro e 
cabal alcance da decisão. Em essência, é análogo o pensamento de 
João Mendes54, que estende a coisa julgada aos motivos objetivos, 
entendidos, porém, estes como ‘elementos ou partes constitutivas da 
relação de direito’, ‘conteúdo da relação litigiosa’55. 
 

Após a explicação, Liebman critica aqueles que defendem a extensão da coisa julgada 

a todas as questões decididas e discutidas no processo. Para ele, o que deve determinar os 

limites objetivos da coisa julgada é o pedido56. Os limites do pedido, pois, é que ditariam o 

mais seguro critério para o estabelecimento dos limites objetivos da coisa julgada. E conclui, 

in verbis: 

Em conclusão, é exato dizer que a coisa julgada se restringe à parte 

                                                 
52 A questão prejudicial ficará, todavia, acobertada pela autoridade da coisa julgada quando sobre a mesma for 
proposta ação declaratória incidental. É que, com a propositura da referida ação, a questão prejudicial deixará 
de ser decidida incidenter tantum e passará a ser decidida principaliter tantum. Veja-se, a respeito, o que 
dispõem os arts. 5º, 325 e 470, todos do CPC. Sobre o assunto, confira-se: ALVIM, Thereza. Questões prévias e 
os limites objetivos da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 99 et seq. 
53 BATISTA, Paula. Compendio de theoria e pratica do processo civil comparado com o commercial e de 
hermenêutica jurídica. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1910. § 185, nota I, p. 175. 
54 Cf. MENDES, João. Direito judiciário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro, 1940. p. 485-486. 
55 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
de Janeiro: Forense, 1945. p. 52-53 (nota de rodapé ‘i’). 
56 “Pela leitura das obras de Liebman chegamos à conclusão de que nesta sua assertiva, em dizendo ‘pedido feito 
pelas partes’, quis dizer pelo autor. Pois, mesmo que houvesse ação declaratória incidental proposta pelo réu, ou 
sua reconvenção, teríamos, na verdade, outra lide e outra decisão; não a mesma relativa à pretensão contida na 
inicial, se bem que, formalmente, pudessem constar do mesmo instrumento”. ALVIM, op. cit., p. 47. 
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dispositiva da sentença; a essa expressão, todavia, deve dar-se um 
sentido substancial e não formalístico, de modo que abranja não só a 
fase final da sentença, mas também qualquer outro ponto em que 
tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes. 
Excluem-se, por isso, da coisa julgada os motivos, mas são eles 
mesmos um elemento indispensável para determinar com exatidão a 
significação e o alcance do dispositivo57. 
 

 Outro eminente processualista que, ao comentar o tema, reporta-se às lições Paula 

Batista é Ovídio Batista da Silva, que afirma ter o CPC de 1973 se alinhado, quanto aos 

limites objetivos da coisa julgada, com as mais modernas teorias acerca do assunto, “sem 

esquecer as raízes de nossas melhores tradições, que teve em Paula Batista um precursor 

emérito”. E mais adiante ele conclui, in verbis: 

Realmente, a concepção correta, mais intuída do que desenvolvida 
pelo emérito mestre de Recife, corresponde ao ponto de equilíbrio, 
notável, e fecundo para  a compreensão de outros problemas, entre a 
doutrina professada por Savigny e as correntes modernas radicais que 
limitam demasiadamente o alcance objetivo da coisa julgada, 
procurando conte-lo todo no dispositivo da sentença. Se é correto 
dizer-se que os motivos ainda que importantes não fazem coisa 
julgada (art. 469), não é menos certo afirmar-se que o dispositivo se 
há de entender e dimensionar em razão desses motivos, tanto que o 
legislador os considera importantes para determinar o alcance da 
parte dispositiva da sentença.58

 

 Há, portanto, uma inegável correlação entre o objeto da demanda e o objeto da 

sentença, posto que o juiz deve decidir a lide respondendo aos pedidos das partes59. E como é 

na parte dispositiva do decisum que o juiz efetivamente decide a lide que lhe foi apresentada, 

é a ela que se restringe a autoridade da coisa julgada. As observações feitas a esta assertiva se 

dão apenas no sentido de esclarecer que essa parte dispositiva não se identifica, 

necessariamente, com a parte final da sentença, mas com tudo aquilo que é realmente 

decidido pelo julgador e que possui correlação com o objeto da lide, ou seja, com o(s) 

pedido(s) das partes. 

                                                 
57 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
de Janeiro: Forense, 1945. p. 53-54 (nota de rodapé ‘i’). 
58 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1979. p. 169. 
59 Quando isso não ocorre, estaremos diante de uma sentença viciada: sentença infra petita, sentença ultra petita 
e sentença extra petita. 



 35

 Ada Pellegrini é ainda mais didática, pois não esquece que, sobretudo em função da 

adoção da teoria da substanciação60 pelo direito processual civil brasileiro, o pedido deve ser 

analisado à luz da causa de pedir (causa petendi). Assim, afirma a professora, in verbis: 

Em suma, os limites objetivos da coisa julgada são estabelecidos a 
partir do objeto do processo, isto é, da pretensão deduzida pelo autor – 
abrangente do pedido e à luz da causa de pedir – e apreciada pela 
sentença. E isso nos leva ao exame da relação entre os limites da coisa 
julgada e a fundamentação da sentença61. 
 

 Da orientação seguida pela eminente processualista da USP não diverge Eduardo 

Talamini, que também prefere usar a expressão objeto do processo para delimitar os limites 

objetivos da coisa julgada. Após destacar que não se deve considerar isoladamente nem o 

pedido nem a causa de pedir, para o efeito de serem estabelecidos os limites objetivos da res 

judicata, ele arremata, in verbis: 

Por tais razões, é preferível adotar a categoria do “objeto do 
processo”. O objeto do processo (o seu “mérito”) é constituído pela 
pretensão processual. [...] 
A noção de pretensão processual como elemento identificador do 
objeto do processo é adotada, entre outros, por Jaime Guasp e 
Cândido Dinamarco, ainda que em termos que não são de todo 
idênticos. Guarda razoável correpondência com a concepção de 
“demanda de mérito”, tal como formulada por Chiovenda, no sentido 
de pedido qualificado pela causa de pedir. Pode ainda ser comparado 
com o conceito de ragione fatta valere in giudizio externado por Betti. 
Seja qual for a denominação que se adote, o aspecto fundamental está 
em reconhecer que o objeto do processo não tem como ser 
configurado como algo estritamente processual e divorciado da 
situação sobre a qual a tutela deverá operar. E é a causa de pedir que 
estabelece essa ligação. 
[...] 
A coisa julgada material atingirá, em síntese, o objeto do processo – 
compreendido nos termos acima expostos62. 

  

1.4.1 A eficácia preclusiva da coisa julgada 

 

 A questão da chamada eficácia preclusiva da coisa julgada está posta, em nosso 
                                                 
60 A teoria da substanciação, adotada pela legislação processual civil brasileira em vigor, estabelece que a causa 
de pedir compreende não apenas os fundamentos jurídicos do pedido, mas também os fundamentos fáticos (vide 
art. 282, II, do CPC). Sobre o assunto, cf.: TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 
61 GRINOVER, Ada Pellegrini. Considerações sobre os limites objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada. 
Jornal Síntese. n. 60, fev., 2002. 
62 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 79-81. 
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ordenamento processual civil, no art. 474 do diploma adjetivo pátrio, o qual dispõe que 

“passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do 

pedido”. 

 Comentando o citado dispositivo, Eduardo Talamini começa por deixar claro o que o 

mesmo não representa. Em primeiro lugar, destaca o citado autor, o art. 474 do CPC não se 

refere ao que alguns chamam de julgamento implícito, pois essa idéia é incompatível com a 

garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88) 

e com o dever constitucional de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF/88). Depois, 

complementa o autor dizendo que a norma em questão também não indica que se forma coisa 

julgada sobre as alegações que podiam ter sido feitas e não o foram. E conclui, in verbis: 

A regra em exame tem em vista exclusivamente resguardar a coisa 
julgada entre as partes e nos exatos limites objetivos acima postos. 
Fica vedado à parte valer-se das alegações e defesas que poderia ter 
feito e não fez, a fim de tentar obter outro pronunciamento 
jurisdicional acerca do mesmo pedido e causa de pedir em face do 
mesmo adversário. Se a parte possuía uma alegação que era relevante 
à defesa e sua posição, ela tinha o ônus de apresenta-la no momento 
adequado no curso do processo [...]. Ao não o fazer, sofreu a 
preclusão. Uma vez encerrado o processo, e sobrevindo a coisa 
julgada material, não é dado à parte obter, para o mesmo objeto 
processual, comando jurisdicional diverso daquele ali formado sob o 
argumento de que a alegação que deixou de fazer antes e ora formula 
altera substancialmente o veredicto da causa. Toda e qualquer 
alegação, desde que interna aos limites da causa de pedir e do pedido, 
torna-se irrelevante depois de formada a coisa julgada – tenha ou não 
sido formulada; tenha ou não sido examinada pelo julgador63. 
 

 A regra do art. 474 do Código de Processo Civil, ora em exame, sequer precisava estar 

contida expressamente para que fosse observada na prática. Isso porque ela é uma decorrência 

lógica da autoridade produzida pela coisa julgada. 

 Para finalizar este tópico, citem-se, pela sua clareza e precisão, as palavras de Ada 

Pellegrini, in verbis: 

A questão, como dito, está ligada ao fenômeno da preclusão que, além 
de representar fenômeno extintivo de direitos ou faculdades 
processuais para as partes, significa – objetivamente falando – um 

                                                 
63 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 86. 
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impedimento ao retrocesso, em regra válida inclusive para o órgão 
julgador. Dessa maneira, estabelece o art. 473 do CPC brasileiro ser 
“defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já 
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. [...] 
Em suma, a coisa julgada traz consigo, inclusive como forma de 
assegurar o resultado prático e concreto do processo, o impedimento à 
rediscussão do que foi (ou do que poderia ter sido) discutido na fase 
cognitiva64. 
 

1.4.2 O problema da limitação temporal da coisa julgada 

 

 Trata-se de problema relacionado à análise do momento a partir do qual a coisa 

julgada opera. Melhor dizendo, trata-se de definir que circunstâncias fáticas ficam abrangidas 

pela coisa julgada formada por uma determinada decisão. Estudaremos o assunto dentro do 

tópico que trata dos limites objetivos da coisa por um motivo muito simples: saber que fatos, 

no curso do tempo, ficam acobertados pelo manto da coisa julgada é saber que fatos estão 

abrangidos pelo pedido e pela causa de pedir da ação em que se formou a res judicata. Afinal, 

como dito acima, é o pedido, qualificado pela causa de pedir (objeto do processo), que 

delineia os limites objetivos do caso julgado. 

 Sendo assim, é preciso delimitar – sobretudo em função da regra do art. 474, já 

examinada – a partir de que momento fatos novos podem vir a constituir nova causa de pedir 

e, conseqüentemente, ensejar a propositura de nova demanda, sem que isso implique 

infringência à coisa julgada formada anteriormente. 

 Ora, há fatos anteriores à formação da coisa julgada, e mesmo ao próprio processo em 

que ela se formou, que integram o objeto processual, estando, pois, acobertados pela 

autoridade da res judicata, ainda que, eventualmente, esses fatos não sejam conhecidos no 

curso da relação processual. Neste sentido, basta lembrar a regra do art. 474 do CPC, já 

comentada. 

Em contrapartida, os fatos posteriores à formação da coisa julgada e que possam, 

                                                 
64 GRINOVER, Ada Pellegrini. Considerações sobre os limites objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada.  
Jornal Síntese. n. 60, fev., 2002. 
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eventualmente, alterar a relação jurídica objeto da decisão que transitou em julgado, permitem 

o ajuizamento de nova demanda, sem que se tenha, aqui, violação à res judicata. Isso porque 

tais fatos constituirão nova causa petendi e, conseqüentemente, novo objeto processual65. 

Vê-se, pois, que estudar os chamados “limites temporais”66 da coisa julgada é 

estabelecer até que ponto a coisa julgada se estende – ou não – a situações novas, 

supervenientes ao trânsito em julgado. 

O cerne do problema está, pois, na análise dos fatos ocorridos durante o curso do 

processo e que, claro, integrem a causa de pedir. A pergunta a ser feita é: devem estes fatos 

ficar acobertados pela autoridade da coisa julgada? 

Parece-nos que a resposta para tal indagação encontra-se no próprio ordenamento 

processual civil, mais precisamente em seu art. 462, que manda o juiz levar em consideração 

– de ofício ou a requerimento –, quando da prolação da sentença, quaisquer fatos relevantes 

supervenientes à propositura da ação. O entendimento de boa parte da doutrina e da 

jurisprudência do STJ é de que a expressão “sentença”, colocada no art. 462 do CPC, não 

deve ser entendida literalmente, e sim corresponder ao último pronunciamento jurisdicional 

decisório da fase recursal ordinária67. 

Por conseguinte, os fatos abrangidos pela causa petendi e ocorridos até o momento da 

conclusão dos autos para a prolação da última decisão nas instâncias ordinárias (apelação ou 

reexame necessário, por exemplos) ficarão acobertados pelo manto da coisa julgada material. 

 

1.4.3 A aplicação do art. 471 do CPC às relações jurídicas continuativas 

Outra questão atinente aos chamados “limites temporais” da coisa julgada diz respeito 

                                                 
65 Nesse sentido: ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 
198-200; TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 88-89. 
66 Esse problema manifesta-se de forma especial no âmbito do direito tributário, em virtude do enunciado nº 239 
da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse tema, confira-se, de minha 
autoria: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. O problema da limitação temporal dos efeitos da coisa julgada em 
matéria tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 113, p. 17-30, fev., 2005.  
67 TALAMINI, op. cit., p. 89. 
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à formação da res judicata nas conhecidas relações jurídicas continuativas. O assunto está 

disciplinado no Código de Processo Civil em seu art. 471, in verbis: 

Art. 471.  Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, 
relativas à mesma lide, salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio 
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a 
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 
II - nos demais casos prescritos em lei68. 
 

 É preciso deixar claro que o artigo em referência não quer significar que nas relações 

jurídicas continuativas não se forma a coisa julgada material. Nestas relações a coisa julgada 

se produz normalmente, como em qualquer outra relação jurídica. Ocorre que, por se referir a 

uma situação jurídica que sofre modificação constante mesmo após o trânsito em julgado do 

decisum, admite-se, excepcionalmente, que uma das partes peça ao julgador uma revisão do 

que foi decidido. O próprio Liebman, em seu clássico estudo, referia-se ao problema69. 

 Assim, não se trata, propriamente, de se estabelecer exceção à regra da coisa julgada. 

Cuida-se simplesmente de reconhecer que, em certas relações jurídicas, a normal alteração 

das circunstâncias que a envolvem – dado o seu caráter dinâmico – pode produzir um fato 

novo, que propicie o estabelecimento de uma nova causa petendi, o que autoriza, como já 

visto no tópico anterior, o ajuizamento de nova demanda, sem que se fale em ofensa à coisa 

julgada. 

 A situação é bastante semelhante, pois, à hipótese estudada no tópico antecedente, de 

superveniência de fatos novos após o trânsito em julgado da decisão. Neste caso, vimos, nada 

impede que seja proposta nova ação, uma vez que tais fatos novos comporão uma nova causa 

de pedir e, conseqüentemente, um novo objeto processual, estando fora, portanto, dos limites 

objetivos da res judicata. Na hipótese do art. 471, I, do CPC, a única diferença é que o fato 

                                                 
68 Um desses casos é o art. 15 da Lei nº 5478/68 (Lei de alimentos), que dispõe que “a decisão judicial sobre 
alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da modificação da situação 
financeira dos interessados”. Cf. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista 
Ajuris. Porto Alegre, n. 52, p. 5-33, jul., 1991. 
69 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
de Janeiro: Forense, 1945. p. 25-28 (tópico ‘5’ nota de rodapé ‘b’). 
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novo que enseja a nova causa petendi é uma decorrência natural do dinamismo da relação 

jurídica a que se refere – dita relação continuativa justamente por isso – e surge no próprio 

curso dessa relação. 

 Por fim, destaque-se que nas ações que envolvem relações jurídicas continuativas, 

formada a coisa julgada (sim, nelas há produção de coisa julgada material, como dito acima), 

e pretendendo-se a sua revisão, é preciso cuidado para a adoção do instrumento adequado a tal 

finalidade. Se o que se pretende é apenas a obtenção de novo decisum em função de 

modificação das circunstâncias de fato ou de direito aplicáveis à espécie, bastará a propositura 

de nova demanda. É o que ocorre, por exemplo, nas ações de alimentos, quando se altera a 

situação econômico-financeira de uma das partes – ou de ambas. Todavia, se o que se 

pretende é revisar o decisum mesmo mantidos os pressupostos fático-jurídicos que o 

embasaram, será necessário o ajuizamento de ação rescisória70, obedecidos os seus estritos 

limites de cabimento (art. 485 do CPC). 

 A análise da formação da coisa julgada nas relações jurídicas continuativas – 

sobretudo a aplicação do art. 471, I, do CPC a essas relações – será estudada com mais 

detalhes no capítulo V, uma vez que as relações jurídico-tributárias, não raro, possuem essa 

característica. 

 

1.5 A COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA 

 

Invocada a tutela jurisdicional do Estado, os órgãos estatais investidos de jurisdição 

terão a missão de resolver o conflito que lhes for apresentado, aplicando o direito vigente. 

De fato, desde que o Estado chamou para si, exclusivamente, o poder de julgar, 

                                                 
70 Merece reparo, portanto, a afirmação genérica de muitos doutrinadores, por exemplo: MARQUES, José 
Frederico. Manual de direito processual civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. v. 3, p. 258, no sentido de ser 
incabível a propositura de ação rescisória contra sentenças proferidas em ações que versam sobre relações 
jurídicas continuativas. 
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podemos visualizar duas características fundamentais do direito dogmático: a chamada 

“inegabilidade dos pontos de partida”, segundo a qual um argumento só será aceitável se 

apoiado em uma norma do sistema, e a “proibição do non liquet”, que consubstancia a 

obrigatoriedade do Estado de decidir, sempre, todos os conflitos jurídicos relevantes que lhe 

são submetidos71.  

Eis, portanto, a função precípua da jurisdição: solucionar de forma definitiva os 

litígios, através de processos instaurados por meio do exercício do direito de ação. Para que 

seja cumprida esta função satisfatoriamente, o ordenamento jurídico precisa conter 

mecanismos de estabilização das relações jurídico-processuais, permitindo que as decisões, 

presentes certos pressupostos, adquiram certeza e definitividade. Por isso, como visto acima, a 

legislação processual prevê que, quando não caiba mais recurso ordinário ou extraordinário, a 

sentença se torna indiscutível, isto é, transita em julgado. Não fosse assim, as relações 

jurídicas discutidas no processo seriam eternamente incertas72, o que geraria insegurança. Nas 

palavras do eminente professor Celso Neves, em obra singular sobre o tema: 

Interessado na realização do direito objetivo, o Estado chamou a si a 
tarefa de solucionar os conflitos de interesses que denunciam 
resistência à disciplina pela qual se preestabelece a sua composição. 
Se a conduta das partes não se coaduna, originária e diretamente, com 
o modelo legal, a solução do conflito fica na dependência da atuação 
secundária e substitutiva do órgão jurisdicional, imediatamente 
voltado para a realização do direito objetivo, por cuja dimensão se dá 
a satisfação do direito subjetivo do litigante que tenha razão. A coisa 
julgada é resultante dessa operação pela qual o Estado, atreito às raias 
do direito que incidiu e deve ser aplicado, qualifica uma relação 
jurídica que, de “res deducta”, passa a ser “res iudicata”73. 
 

1.5.1 A coisa julgada e suas funções positiva e negativa no processo 

 

A coisa julgada exerce, pois, função positiva e negativa no processo, ambas 

                                                 
71 ADEODATO, João Maurício L. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 215-218. 
72 MENDES, João de Castro. Limites objectivos do caso julgado em processo civil. Lisboa: Atica, 1968, p. 15. 
O eminente processualista português afirma taxativamente em sua grandiosa obra: “o caso julgado é um instituto 
destinado à resolução de incertezas”. 
73 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 431-432. 



 42

inerentemente relacionadas ao princípio da segurança jurídica74. Este é, ao mesmo tempo, 

finalidade e embasamento jurídico da coisa julgada. “A função da coisa julgada tout court é a 

de proporcionar segurança nas relações jurídicas, sabendo-se que a insegurança é gravíssimo 

fator perverso que prejudica os negócios, o crédito, as relações familiares e, por isso, a 

felicidade pessoal das pessoas ou grupos”75. 

Exercendo sua função positiva, a coisa julgada estabiliza os efeitos da sentença, 

projetando-os indefinidamente para o futuro. Exercendo sua função negativa, a coisa julgada 

impede o Poder Judiciário de se manifestar sobre o que já foi decidido76. Mais uma vez, 

valhemo-nos das sábias palavras do professor Celso Neves: 

De um lado, (a coisa julgada) define, vinculativamente, a situação 
jurídica das partes; de outro lado, impede que se restabeleça, em outro 
processo, a mesma controvérsia. Em virtude da primeira função, não 
podem as partes, unilateralmente, escapar aos efeitos da declaração 
jurisdicional; por decorrência da segunda, cabe a qualquer dos 
litigantes a “exceptio rei iudicatae”, para excluir novo debate sobre a 
relação jurídica decidida”77.  
 

Liebman menciona que o reconhecimento dessas duas importantes funções da coisa 

julgada – negativa e positiva – remonta a um célebre estudo de Keller, e destaca que esse 

modo de ver a coisa julgada é coerente com toda a doutrina que fundamenta esse importante 

instituto. Mas o mestre italiano afirma, depois, que a chamada função positiva da coisa 

julgada nada mais é do que aquela sua eficácia natural, já mencionada. Assim, teria a coisa 

julgada função meramente negativa. 

Mas, em outro sentido, deve-se dizer que tem a autoridade da coisa 
julgada função meramente negativa. Se se admitir, com efeito (como 
procurei demonstrar), que os efeitos que a sentença produz são de todo 
em todo independentes da coisa julgada, e que esta serve tão só para 
torna-los imutáveis, claro é que sua função é unicamente a de impedir 
todo juízo diferente que contradiga ou contraste os efeitos produzidos 
pela precedente sentença78. 

                                                 
74 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 21-22. 
75 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
v. 3, p. 296. 
76 WAMBIER, MEDINA, op. cit., p. 22. 
77 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 489. 
78 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Trad. Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. Rio 
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Todavia, entendemos que é possível, sim, fazer uma distinção mais clara entre as 

funções positiva e negativa da coisa julgada material, o que se vê, por exemplo, na obra de 

Eduardo Talamini79. Aquela consiste, precisamente, na obrigação imposta a todo e qualquer 

juiz, o qual vá julgar posteriormente uma lide “cujo resultado dependa logicamente da solução 

a que se chegou no processo em que já houve coisa julgada material”, de respeitar o decisum 

protegido pelo manto da res judicata. Esta, por sua vez, representa “a proibição, (...), de que 

qualquer órgão jurisdicional torne a apreciar o mérito do objeto processual sobre o qual já 

recai a coisa julgada”. Complementando seu raciocínio acerca da função negativa da coisa 

julgada, Eduardo Talamini afirma que “é nesse sentido que a coisa julgada funciona como 

pressuposto processual negativo (CPC, art. 267, V)”. 

Enfim, resta claro que a coisa julgada, como instituto processual especificamente 

criado com a finalidade estabilizar as relações jurídico-processuais, tornando imutável a 

sentença que pôs fim ao litígio, é, em síntese, a manifestação mais clara do princípio da 

segurança jurídica no campo do direito processual, e esta manifestação se percebe, sobretudo, 

na análise das funções positiva e negativa da res judicata no processo. 

 

1.5.2 Segurança jurídica, coisa julgada e Estado Democrático de Direito 

 

Segundo os modernos constitucionalistas, o princípio da segurança jurídica é algo 

imanente à própria idéia de Estado Democrático de Direito. Este, segundo Canotilho, erige-se 

sobre dois pilares fundamentais, um dos quais é a estabilidade das decisões do poder 

público80. Por conseguinte, a segurança jurídica, como princípio do Estado de Direito, assume 

                                                                                                                                                         
de Janeiro: Forense, 1945. p. 55-56. 
79 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 130-131. O 
autor ainda destaca que “a distinção entre as duas funções pode ser útil no terreno da quebra da coisa julgada 
mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, especificamente na aplicação do sub-princípio do 
‘menor sacrifício possível’, que pode conduzir a quebras parciais”. 
80 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 252. 
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valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria idéia 

de justiça material. 

Sendo, portanto, a coisa julgada um instituto intrinsecamente relacionado ao princípio 

da segurança jurídica, e sendo este um elemento essencial de um Estado Democrático de 

Direito, pode-se concluir, logicamente, que Estado Democrático de Direito e coisa julgada 

estão, também, umbilicalmente associados81. A propósito, manifesta-se Nelson Nery Júnior: 

Para as atividades do Poder Judiciário, a manifestação do princípio do 
Estado Democrático de Direito ocorre por intermédio do instituto da 
coisa julgada. Em outras palavras, a coisa julgada é elemento de 
existência do Estado Democrático de Direito82.   
 

Saliente-se ainda que no que tange à coisa julgada em matéria tributária, objeto 

específico do presente estudo, a segurança jurídica aparece com maior intensidade, chegando 

alguns a mencionar a existência do “sobreprincípio da segurança jurídica tributária”83, o qual 

engloba uma série de princípios explícitos (não-confisco, anterioridade, etc.) e implícitos 

(dignidade do contribuinte, ética fiscal, etc.), formadores do chamado estatuto do 

contribuinte84. 

Sendo assim, se no campo tributário a segurança jurídica deve aparecer com mais 

força, muita atenção se deve ter quando da análise da coisa julgada tributária. Neste aspecto, 

merecem transcrição as palavras de Ruy Barbosa Nogueira: 

Sendo o instituto da coisa julgada de direito público e mais 
especificamente de direito constitucional, existe até a fortiori maior 
necessidade e utilidade de sua aplicação no campo da disciplina 
jurídica do fenômeno fiscal, porque a tributação é fenômeno sócio-
econômico-financeiro em massa: portanto a coisa julgada é ainda mais 
necessária para a maior segurança do povo contribuinte, para a paz 
entre o Estado-fisco e o Cidadão-contribuinte e para a confiança dos 
contribuintes no Poder Judiciário, como jurisdicionados85. 

                                                 
81 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 22. 
82 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 500. 
83 CARVALHO, Paulo de Barros. O princípio da segurança jurídica em matéria tributária. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, Malheiros, n. 61, p. 86, 1993. 
84 MATTOS, Aroldo Gomes de. Segurança jurídica tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo, Dialética, n. 102, p. 34, mar., 2004.  
85 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. A coisa julgada em direito tributário. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 68, 1º fascículo, p. 107, 1973.   
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O que se pretende deixar claro, nesta passagem do presente trabalho em que se associa 

a coisa julgada à segurança jurídica, é que a ofensa à coisa julgada pode resultar, ainda que 

indiretamente, ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito, uma vez que a segurança é, 

como visto, um de seus pilares fundamentais de sustentação. 

 Esta advertência precisa ser feita neste momento porque, como já explicado na 

introdução, nos capítulos seguintes serão analisadas, a fundo, as recentes propostas 

doutrinárias de “relativização da coisa julgada”, o que configura, para alguns – e não são 

poucos nem sem relevo os que assim pensam – algo incompatível com a noção de Estado 

Democrático de Direito, fundada que está, entre outros, no princípio da segurança jurídica.  

 E mais: destacando-se a importância ainda maior que possui o princípio da segurança 

jurídica no âmbito das relações jurídico-tributárias, apontamos desde já a necessidade de se 

ter mais cuidado ao tratar da “relativização da coisa julgada” formada nas demandas dessa 

natureza. 
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CAPÍTULO 2 - A DOUTRINA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA COMO 

REFLEXO DA TENSÃO ENTRE OS VALORES SEGURANÇA E JUSTIÇA 

 

2.1 APRESENTAÇÃO INICIAL DO PROBLEMA 

 

Este capítulo do presente trabalho visa a abordar um tema deveras complexo, e que há 

algum tempo vem sendo muito debatido pelos juristas, sobretudo os mais afetos ao direito 

processual. Trata-se do conflito entre a segurança e a justiça, que sempre permeou as 

preocupações dos estudiosos do direito, e que hoje assume papel de relevo na teoria do 

processo civil, instigando acalorada discussão sobre o que se tem denominado de 

“relativização da coisa julgada”. 

Entendemos que o estudo do tema demanda, primeiramente, sejam tecidas algumas 

considerações sobre a evolução histórica do conflito entre segurança e justiça, situando-o no 

atual contexto de crise do positivismo jurídico e de surgimento da fase “pós-positivista”86 da 

ciência jurídica. 

Fazemos essa observação porque entendemos que esse conflito entre segurança e 

justiça tem ganhado corpo, ultimamente, sobretudo no âmbito do direito processual civil, e o 

reflexo dessa constatação é percebido, especificamente, na repercussão que tem provocado o 

debate sobre a relativização da coisa julgada. 

 

2.2 O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

  

O princípio ou valor da segurança jurídica representa, em linhas gerais, a garantia de 

uma certa estabilidade da ordem jurídica positivada. Estabilidade esta que se manifesta, 

                                                 
86 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 247.  
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sobretudo, na proteção aos direitos adquiridos, na igualdade de aplicação do direito a todos e 

na garantia de imutabilidade das situações jurídicas decididas definitivamente87. 

O princípio da segurança jurídica também pode ser visualizado num sentido especial, 

sob o enfoque da necessidade de existência de uma regulamentação prévia, que assegure 

certeza na aplicação do direito88. Neste sentido, são muito precisas as palavras de Leonardo 

Greco: 

A segurança jurídica é o mínimo de previsibilidade necessária  que o 
Estado de Direito deve oferecer a todo cidadão, a respeito de quais são 
as normas de convivência que ele deve observar e com base nas quais 
pode travar relações jurídicas válidas e eficazes89. 
 

É pacífico o entendimento segundo o qual a segurança jurídica é princípio geral de 

direito, que aparece nos mais variados ramos da árvore jurídica. No direito penal, por 

exemplo, a segurança jurídica aparece, claramente, na vedação à retroatividade da lei (com a 

conhecida exceção da lex mitior) e na proibição de aplicação analógica da lei penal 

incriminadora. 

No Brasil, a Constituição da República preocupou-se claramente com a segurança 

jurídica, tanto que previu, expressamente, dentre os direitos e garantias fundamentais do 

cidadão a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada (art. 5º, 

inciso XXXVI). Enfim, “a Constituição Federal de 1988 abordou a segurança jurídica sob três 

aspectos: princípio, valor e direito fundamental”90. 

 

 

                                                 
87 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do direito. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 76.  
88 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Proceso y derecho procesal: introduccion. 2. ed. Madrid: Editoriales de 
Derecho Reunidas, 1997. p. 276. Eis as palavras do autor: “ El concepto especial de la seguridad jurídica nace de 
la existencia de una reglamentación previa del fracionamento (...). A esto corresponde la función de certeza que 
produce la reglamentación previa (...)”.  
89 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
relação à coisa julgada anterior. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. 
São Paulo: Dialética, 2002. v. 5, p. 199. 
90 BARROS, Evandro Silva. Coisa julgada inconstitucional e limitação temporal para a propositura da ação 
rescisória. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 12, n. 47, p. 
81, abr./jun., 2004. 



 48

2.2.1 A segurança jurídica e o Estado Democrático de Direito  

 

Já foi dito, no primeiro capítulo, que o constitucionalismo contemporâneo reconhece 

no princípio da segurança jurídica um dos pilares fundamentais em que se apóia a própria 

noção de Estado Democrático de Direito. De fato, foi uma característica da transição do 

Estado Liberal para o Estado Social a consideração da segurança jurídica como verdadeiro 

pressuposto, e não apenas mera conseqüência das liberdades e direitos fundamentais 

assegurados pelo Estado Democrático de Direito91. 

E sendo, como também já frisado, um princípio geral de direito, com presença 

marcante nos diversos ramos da árvore jurídica, a segurança jurídica tem uma importância tão 

grande que alguns doutrinadores chegam a classificá-la como “sobreprincípio”, possuidor de 

uma “positividade” superior em relação aos demais princípios implícitos e explícitos do 

sistema normativo. A segurança jurídica resultaria de uma integração harmoniosa entre os 

vários princípios e regras que garantem aos cidadãos os direitos e garantias fundamentais. 

A segurança jurídica relaciona-se fortemente com a certeza do direito, a qual, como 

bem aponta Habermas, é uma das formas de se garantir, verdadeiramente, a realização efetiva 

do Estado Democrático92. E a certeza do direito só é garantida com a garantia de sua 

indiscutibilidade. 

Enfim, a segurança jurídica é considerada um valor e um princípio irrenunciável para 

os ordenamentos jurídicos democráticos, com uma tríplice projeção (coisa julgada, ato 

jurídico perfeito e direito adquirido): a) inspira as relações na esfera pública que se 

estabelecem entre Estado e cidadãos; b) garante a autonomia da vontade nas relações jurídicas 

privadas; c) impulsiona as liberdades civis removendo os obstáculos que desvirtuam a 

                                                 
91 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 12 mar. 2005. 
92 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. Trad. de Flávio Beno Siebeneicher. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 245 et seq. 

http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA
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liberdade entre desiguais93.  

 

2.2.2 A segurança jurídica e o direito processual 

 

Outra observação relevante expressa no capítulo anterior foi a de que o Estado, ao 

chamar para si o monopólio da jurisdição assumiu, conseqüentemente, o dever de entregar aos 

seus súditos a prestação jurisdicional, quando devidamente invocada, bem como a obrigação 

de garantir a eles que esta prestação jurisdicional seja efetiva e, a partir de certo momento, 

definitiva. 

A estabilidade das decisões dos órgãos estatais encarregados de exercer a jurisdição, 

portanto, é um dever fundamental do Estado e, em contrapartida, um direito fundamental do 

cidadão. E o instituto processual que assegura o cumprimento desse dever estatal e garante a 

satisfação desse direito do jurisdicionado é, precisamente, a coisa julgada. Sem ela, como 

dito, as relações jurídico-processuais se estenderiam ad eternum, e a insegurança reinaria. 

A coisa julgada, portanto, é a manifestação do princípio da segurança jurídica no 

âmbito das relações jurídico-processuais. Isso porque a eficácia e a utilidade da função 

jurisdicional do Estado e a segurança das relações jurídicas exigem que o julgamento do 

litígio apresentado ao Poder Judiciário se torne inalterável e obrigatório; e essa exigência só 

pode ser validamente atendida pelos órgãos estatais encarregados de entregar a prestação 

jurisdicional através do instituto da coisa julgada94. 

Como disse Paula Batista, a coisa julgada é um elemento indispensável de ordem 

pública e tem o mesmo fundamento que a autoridade das leis95. Afinal, se o processo é 

                                                 
93 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 12 mar. 2005.  
94 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v. 
4, p. 320. 
95 BATISTA, Paula. Compendio de theoria e pratica do processo civil comparado com o commercial e de 
hermenêutica jurídica. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1910. § 121, nota II, p. 112.  

http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA
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reconhecido como o instrumento que atua a vontade da lei em relação aos bens da vida por ela 

garantidos, e se essa atuação se manifesta através do pronunciamento jurisdicional que 

entrega o bem da vida em disputa a uma das partes, não há como explicar a coisa julgada sem 

vinculá-la à exigência social de segurança jurídica no gozo desse bem da vida obtido no 

processo96. 

É por isso que ninguém menos do que o “príncipe” dos processualistas latino-

americanos, reconhecendo a indissociabilidade entre o ordenamento jurídico e a garantia da 

coisa julgada, afirma que tradicionalmente a doutrina considerava a res judicata um instituto 

de direito natural, sem o qual a própria idéia de direito seria absolutamente uma ilusão, posto 

que reinariam o caos e a desordem nas relações sociais97. 

A segurança jurídica representada pela coisa julgada é tão importante para o processo 

que se chega a afirmar que se a relação jurídica processual não culmina na formação de uma 

coisa julgada, o processo é só procedimento. E mais: se não há coisa julgada sem processo, 

sem a coisa julgada o processo não logra atingir a sua finalidade precípua98. 

 

2.2.3 O juspositivismo e a segurança jurídica 

 

 Os valores que um determinado ordenamento jurídico privilegia são determinados, 

sobretudo, em função do momento histórico pelo qual passa a sociedade. Assim, a depender 

do momento vivido, prevalecem alguns valores em detrimento de outros. 

Quando a teoria do direito – seguindo a trilha pela qual caminhavam as ciências 

naturais –, baseada numa lógica formalista que compreendia o direito a partir de seu sistema 

                                                 
96 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v. 
4, p. 320-321. Em respaldo às suas afirmações, o autor, neste ponto, apóia-se, sobretudo, nas lições de 
Chiovenda. 
97 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1985. p. 
400 et seq. 
98 Ibidem. p. 401 et seq. 
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interno, autopoiético por excelência, buscava a todo custo firmar-se como conhecimento 

científico, usou e abusou da noção de sistema, afirmando ser o direito um sistema normativo 

lógico e concatenado. Esta concepção caía como uma luva para os teóricos do direito de 

então, que buscavam, a todo custo, elevar o conhecimento jurídico à categoria de ciência. 

É nesse período histórico, por exemplo, que ganha destaque, para a hermenêutica 

jurídica, o método sistemático de interpretação. Tal método interpretativo, por compreender o 

ordenamento jurídico como um sistema, atende aos anseios da teoria do direito da época, a 

qual, como dito, tentava conferir ao conhecimento jurídico o status de ciência. São muito 

elucidativas as explicações de Marcelo Campos Galuppo sobre o tema, já antecipando, 

inclusive, a crítica a essa concepção positivista do direito que adiante detalharemos, in verbis: 

Ao longo dos dois últimos séculos, a Teoria do Direito tenta 
compreender epistemologicamente o estatuto teórico do conhecimento 
jurídico como uma ciência. Para isto, lançou-se mão do conceito de 
sistema, e todo o esforço da interpretação jurídica moderna tem sido, 
pelo menos até a metade de nosso século, no sentido de compreender 
o ordenamento jurídico como um sistema. [...] Ora, este modelo é 
evidentemente inadequado a uma sociedade pluralista, que exige que 
se distinga o contexto de justificação das normas (ou seja, de produção 
legislativa) de seu contexto de aplicação99. 
 

 Enfim, o que se pretende deixar assente é que o direito, na sua fase positivista, na 

ânsia de afirmar-se como conhecimento científico, dissemina a concepção sistêmica do 

ordenamento jurídico, entendido como um conjunto de regras orgânico, lógico e 

concatenado. 

Nessa fase positivista do direito, portanto, assume papel de relevo o valor segurança 

jurídica. Afinal, se o direito se apresentava como ciência, precisava ostentar as características 

que permitissem ser reconhecido como tal: previsibilidade, certeza e, sobretudo, segurança. 

Os juspositivistas precisavam oferecer critérios seguros para a solução dos conflitos, assim 

como, por exemplo, os matemáticos – e os demais estudiosos das ciências naturais – 

                                                 
99 GALUPPO, Marcelo Campos. Hermenêutica constitucional e pluralismo. In: ____. Hermenêutica e 
jurisdição constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 58. 
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ofereciam resultados para os seus problemas. 

O positivismo tem, portanto, como característica marcante, a “substituição da busca da 

justiça, de conteúdo altamente valorativo, por uma certeza que garantisse a segurança das 

expectativas individuais”100. 

A respeito do assunto, Ovídio Baptista da Silva assim se pronuncia, com bastante 

lucidez, in verbis: 

Se investigarmos as raízes ideológicas que sustentam nosso 
paradigma, veremos que o direito, a partir das filosofias do século 
XVII, passou a priorizar o valor ‘segurança’, como exigência 
fundamental para a construção do moderno ‘Estado Industrial’. Como 
disse um notável escritor inglês, a ciência jurídica moderna instituiu, 
como tarefa fundamental, ‘domesticar o azar’, conseguir no direito 
resultados tão seguros quanto poderá sê-lo a solução de um problema 
algébrico. Antes de Savigny ‘geometrizar’ o direito, criando um 
‘mundo jurídico’ distante das ‘no imaginables diversidades’ do caso 
concreto e, portanto, da realidade social, Leibniz dissera que não 
apenas o direito, mas a própria moral, seriam ciências tão 
demonstráveis, quanto qualquer problema matemático101. 
 

 Esse, aliás, é um dos grandes problemas metodológicos da teoria do direito. Afinal, 

não existem métodos que permitam descobrir mecanicamente a “verdade”, tampouco existem 

procedimentos que permitam justificar a “verdade” dos enunciados da ciência jurídica102. 

 É por isso que os juspositivistas, cientes da imensa dificuldade – ou melhor, da 

verdadeira impossibilidade – de se chegar a um conceito “racional” de justiça, preconizam 

que a função do direito “não seria realmente fazer justiça, mas permitir que o cidadão saiba a 

que se ater, a saber, de antemão, o que se terá por justo”103. 

 A importância dada à segurança jurídica, portanto – é essa a idéia que se pretende 

demonstrar – está, no nosso entender, diretamente relacionada ao surgimento e ao 

                                                 
100 TASSARA, Andres Ollero. A crise do positivismo jurídico: paradoxos teóricos de uma rotina prática.  
Revista dos Tribunais: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 
1, p. 8, out./dez., 1992.  
101 SILVA, Ovídio Baptista da. Racionalismo e tutela preventiva em processo civil. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, v. 91, n. 801, p. 40, jul., 2002. 
102 RAIGOSA, Luis. Una contribución al problema de la cientificidad del derecho. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 26 ago. 2005. 
103 TASSARA, op. cit., a. 1, p. 10, out./dez., 1992. 

http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA
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desenvolvimento do positivismo jurídico. Sem oferecer segurança, certeza e previsibilidade a 

teoria do direito certamente veria cair por terra sua ambição de alçar-se ao patamar de 

conhecimento científico, ao lado das demais ciências naturais. 

 

2.2.4 Juspositivismo e coisa julgada: necessidade de sua “relativização”? 

 

 Se o direito, como afirmamos alhures, privilegia os valores conforme o momento 

histórico vivido pela sociedade; e se o positivismo jurídico, conforme ressaltamos, tinha como 

característica marcante a exaltação da segurança como valor fundamental para o direito, 

conclui-se, por inferência lógica, que a coisa julgada, na qualidade de instituto processual 

intrinsecamente ligado à segurança e realizador do seu ideário no campo das relações 

processuais, assume papel de altíssimo relevo no ordenamento jurídico. 

 Foi nesse contexto de preponderância do valor segurança sobre outros valores também 

perseguidos e acobertados pelo direito que se estabeleceu, ao longo dos anos, a idéia de que a 

imutabilidade trazida pela coisa julgada era quase absoluta, somente podendo ser contestada 

nos estritos limites da ação rescisória. E mais: esgotado o prazo para a sua rescisão, formar-

se-ia a chamada coisa julgada soberana (ou coisa soberanamente julgada), cuja 

imutabilidade, esta sim, adquiria caráter absoluto. 

 O positivismo e o seu apego ao princípio da segurança jurídica, portanto, produziram 

um fenômeno que alguns processualistas denominam de “santificação da coisa julgada”104. 

Ocorre que, se há algum tempo se vinha dando prevalência à segurança jurídica, 

pensamento esse condizente, repita-se, com a idéia de modelo jurídico rígido e fechado do 

                                                 
104 É o que afirma, por exemplo, Humberto Theodoro Júnior – endossando manifestação de José Luiz Vazquez 
Sotelo – ao prefaciar conhecida obra sobre o estudo da coisa julgada: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 7-8. 
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pensamento juspositivista, o que se vê atualmente é uma mudança de paradigma na teoria do 

direito. Com efeito, “a segurança jurídica é valor constitucional que entrou em flagrante 

declínio e retrocesso.”105

Os paradoxos juspositivistas, que concebem um “direito sem moral” e uma “segurança 

do incerto”, provocaram uma crise do seu modelo jurídico, ou até mesmo, para alguns, 

demonstraram a sua inviabilidade. Afinal, dizem os críticos, “nenhuma arbitrariedade resulta 

mais abominável do que a que se camufla por detrás de uma segurança somente fictícia”106. 

De fato, os modernos Estados Democráticos de Direito, atentos à nova realidade 

social, à crescente complexidade das relações jurídicas e ao aprofundamento das funções 

estatais têm como característica marcante a exigência de que sua atuação, para legitimar-se, 

produza resultados efetivos, e não apenas siga padrões formais preestabelecidos107. É nesse 

contexto, por exemplo, que se desenvolvem entre os processualistas a noção de processo civil 

de resultados108 e a preocupação com a efetividade do processo. 

Assim sendo, a mudança de paradigma acima referida reflete, em linhas gerais, um 

movimento no direito de clara preocupação com a justiça, e por isso se tem percebido que, de 

forma gradual, o valor segurança, outrora quase reconhecido como valor absoluto, vem 

cedendo espaço para valores outros, como justiça e efetividade. 

 Por conseguinte, a coisa julgada, como instituto realizador da segurança jurídica no 

processo, começa também a ser questionada. Melhor dizendo, a intangibilidade absoluta da 
                                                 
105 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 50, n. 301, 
p. 11, nov., 2002. 
106 TASSARA, Andres Ollero. A crise do positivismo jurídico: paradoxos teóricos de uma rotina prática. Revista 
dos Tribunais: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 1, p. 
10-11,  out./dez., 1992. 
107 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 62. 
108 “O direito processual moderno é um sistema orientado à construção de resultados justos. A ideologia do 
processualista contemporâneo, conhecida como processo civil de resultados, leva à necessária revisão de 
diversos conceitos que pareciam firmemente estabelecidos no panteão dos dogmas jurídicos. Isto se dá porque 
não é aceitável que, em um momento histórico como o atual, em que tanto se luta por justiça, possamos abrir 
mão dela em nome de uma segurança que não dá paz de espírito ao julgador nem tranqüilidade à sociedade”. 
CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. Revista Gênesis de Direito do 
Trabalho. Curitiba, Gênesis, n. 133, p. 21, jan., 2004. 
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coisa julgada, ou a sua “santificação”, passa a ser alvo de críticas. Propõe-se, enfim, uma 

“relativização” da res judicata, como reflexo da necessidade de fazer prevalecer, sobre o valor 

segurança que lhe dá justificação, outros valores, dentre os quais se destaca a justiça. Se o 

positivismo jurídico, no dizer de seus críticos, substitui o direito como exigência de justiça 

pelo direito como arbitrariedade controlada, “a coisa julgada não seria senão uma 

incontrolada arbitrariedade final”109. 

 Não se quer afirmar, frise-se, que a segurança jurídica, agora, deve ser desprezada, o 

mesmo acontecendo com a garantia de imutabilidade das decisões conferida pela coisa 

julgada. Continuamos a defender a importância da segurança jurídica, seu papel fundamental 

na manutenção da ordem e da sustentação do Estado Democrático de Direito, e, 

conseqüentemente, a fundamentalidade da garantia da coisa julgada como fator de 

estabilização das relações jurídico-processuais. 

 A defesa da segurança jurídica como valor e princípio a ser perseguido e protegido 

pelo ordenamento jurídico é importantíssima, sobretudo porque os ataques mais implacáveis a 

ela, na história recente, procedem de dois regimes totalitários bastante conhecidos: o nazi-

fascismo, que a critica “por sua significação conformista e anti-heróica”, e o comunismo, que 

a “reputa um produto da ideologia burguesa de orientação inequivocamente 

antiigualitária”110. 

 No entanto, não se pode negar que a mudança paradigmática pela qual passa a teoria 

do direito e, especificamente, o direito processual civil nos coloca frente a frente com uma 

reflexão inarredável: seria a segurança jurídica o único objetivo do direito processual? A 

recente tendência de privilegiar outros valores, como efetividade e justiça, não exige que os 

operadores do direito repensem alguns institutos jurídicos? Ou, sendo mais direto: o conflito 

                                                 
109 TASSARA, Andres Ollero. A crise do positivismo jurídico: paradoxos teóricos de uma rotina prática. Revista 
dos Tribunais: Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo, Revista dos Tribunais,  a. 1, p. 
13, out./dez., 1992. 
110 PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Seguridad jurídica y sistema cautelar. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 12 mar. 2005. 

http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA
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entre segurança e justiça, analisado no âmbito da ciência processual, não justifica uma revisão 

da teoria da coisa julgada? É essa pergunta que os processualistas têm feito para justificar a 

doutrina da “relativização” da coisa julgada.  

 

2.3 A CRISE DO POSITIVISMO JURÍDICO, O DIREITO MODERNO111 E A 

PREOCUPAÇÃO COM A JUSTIÇA 

  

 Segundo Kelsen, o problema da sociedade como objeto de conhecimento científico 

era, originalmente, o problema de determinar uma ordem justa de relações humanas. No 

entanto, o eminente jurista percebe que, nos séculos XIX e XX, o direito esquece o problema 

da justiça, excluindo-o de suas investigações112, talvez por reconhecer que não há 

possibilidade de sua realização perfeita. 

De fato, é forçoso reconhecer que a justiça humana será sempre imperfeita, diante da 

impossibilidade de conhecer tudo113 e da necessidade de julgar tudo aquilo que lhe é 

apresentado. 

 No que diz respeito à imperfeição da justiça humana, talvez ninguém tenha 

conseguido expressá-la com mais brilhantismo do que Eduardo Juan Couture, quando afirmou 

que “o direito pode criar um sistema perfeito, no tocante à justiça; mas se esse sistema for 

aplicado, em última instância, por homens, o direito valerá o quanto valham esses 
                                                 
111 Para João Maurício ADEODATO, a modernidade de um direito está intrinsecamente relacionada com o grau 
de complexidade que adquirem as relações jurídicas em uma determinada sociedade, e por isso a modernização 
de um direito diz com a sua positivação/dogmatização O autor destaca, porém, que a conceituação de um direito 
como moderno não se resume ao fator temporal nem encerra juízo de valor, prendendo-se apenas à análise da 
ocorrência de três pressupostos básicos: a pretensão de monopólio do Estado na produção das normas jurídicas, a 
prevalência das fontes estatais do direito sobre as não-estatais e a auto-referência do sistema normativo, 
conhecida como autopoiese. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. 
p. 205-214. 
112 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 381. Nas palavras do autor: “em princípio, pelo menos, o positivismo limita-se a uma teoria do 
direito positivo e à sua interpretação”. 
113 ARAGONESES ALONSO, Pedro. Proceso y derecho procesal: introduccion. 2. ed. Madrid: Editoriales de 
Derecho Reunidas, 1997. p. 273. Diz o autor: “como hemos visto por los supuestos señalados, no existen más 
posibilidades de realización perfecta que la justicia divina. La justicia humana forzosamente tiene que ser 
imperfecta y sólo puede expresar una idea regulativa como ideal”. 
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homens”114. 

 John Rawls115 também se refere à imperfeição da justiça, e distingue três formas: a 

justiça processual pura, que considera justo um resultado se ele seguiu um determinado 

procedimento; a justiça processual perfeita, que considera justo um resultado se se dispõe de 

um critério prévio e independente acerca do que seja justo e se o procedimento é desenhado 

para assegurar que o resultado satisfaça esse critério; e a justiça processual imperfeita, que 

embora também reconheça a existência de um critério prévio para avaliar a justiça do 

resultado, sabe que não é possível designar um procedimento que assegure, em todo e 

qualquer caso, a produção de resultados justos116. De fato, não dá pra assegurar que todos os 

“resultados processuais” sejam justos. Pode-se garantir, no máximo, que se respeitem regras 

pré-estabelecidas, que se confiram mecanismos para a defesa das pretensões e que as decisões 

tomadas pelos órgãos competentes sejam respeitadas. 

 O positivismo, conforme já destacamos, provocou uma profunda transformação da 

teoria social, que de certa forma a fez distanciar-se do seu objeto essencial: a justiça. Ao 

exigir a cientificidade da filosofia e basear o conhecimento da realidade exclusivamente na 

experiência sensível, no empirismo, sobretudo em função da euforia provocada pelos 

resultados alcançados pelas ciências naturais, os positivistas se afastaram da metafísica e de 

seus aspectos éticos, que para eles não passavam de subjetivismo, algo anticientífico117. 

 Em contrapartida, valores como segurança, certeza e previsibilidade ganham destaque, 

merecendo maior atenção dos teóricos do direito. Entretanto, hodiernamente, como visto, a 

realidade parece ser outra. 

 
                                                 
114 COUTURE, Eduardo Juan. Introdução ao estudo do processo civil. Trad. de Mozart Victor Russomano. 3. 
ed. Rio de Janeiro, 1995. p. 58. 
115 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. de Vamireh Chacon. Brasilia: UnB, 1981. 
116MORESO, José Juan. Derechos e justicia procesal imperfecta. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 15 mar. 2006. 
117 GONÇALVES, Jair. A justiça e o direito natural, frente ao juspositivismo. In: RIBAS, Lídia Maria Lopes 
Rodrigues (Coord.). Direito em questão: aspectos principiológicos da justiça. Campo Grande: UCDB, 2001. p. 
28-30. 
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2.3.1 O que é justiça, e o que fazer para realizá-la e garanti-la? 

 

 O que vem a ser justiça é algo que muitos já se perguntaram, sem que até hoje se tenha 

conseguido uma resposta convincente118. Não há, sequer, uniformidade nas respostas teóricas 

oferecidas pela filosofia do direito e por outras disciplinas afins. 

A justiça, que para muitos é o conceito mais fundamental para a ciência jurídica, é 

também o conceito mais indeterminado e abstrato, dado o seu conteúdo altamente valorativo. 

Em obra fundamental sobre o tema, Kelsen indaga o que vem a ser justiça, e  assim se 

manifesta: 

Nenhuma outra questão foi tão passionalmente discutida; por 
nenhuma outra foram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto 
sangue precioso; sobre nenhuma outra, ainda, as mentes mais ilustres 
– de Platão a Kant – meditaram tão profundamente. E, no entanto, ela 
continua até hoje sem resposta. Talvez por se tratar de uma dessas 
questões para as quais vale o resignado saber de que o homem nunca 
encontrará uma resposta definitiva; deverá apenas tentar perguntar 
melhor119.  
 

 O mesmo Kelsen, analisando a obra de Platão, percebe que filósofo grego não raro se 

perguntava acerca do que seria o bem, pergunta na qual estava embutida, sem dúvidas, a 

indagação do que vem a ser, efetivamente, a justiça. Mas Kelsen reconhece que, não obstante 

a preocupação constante de Platão em buscar uma resposta, os “diálogos platônicos” não 

conseguiram chegar a um conceito de justiça120. 

 O mestre de Viena também analisa as formulações de Aristóteles e de Kant sobre a 

justiça, desconstruindo-as uma a uma. Para Kant, como se sabe, a justiça existe se os homens 

agem conforme normas que possam ser obrigatórias a todos (imperativo categórico 

Kantiano). Mas Kelsen indaga, de forma pertinente:  
                                                 
118 Sobre as diversas formulações teóricas sobre a justiça, com enfoque nas obras de Rawls, Kelsen e Hart, 
confira-se: BLANCO, Victor. Los límites de la justicia. Disponível em: 
<http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 16 mar. 2006. 
119 KELSEN, Hans. O que é justiça? Trad. de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 1. 
120 Ibidem. p. 12. 
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Mas quais são essas normas que podemos ou devemos esperar que 
sejam genericamente obrigatórias? E essa é a questão decisiva da 
justiça; e a ela, o imperativo categórico – da mesma forma a regra de 
ouro, seu modelo – não dá resposta.121

 

 As concepções jusnaturalistas sobre a justiça, que supõem que o princípio da justiça 

pode ser encontrado na razão humana, também são criticadas por Kelsen, uma vez que, 

segundo ele, “encontrar normas para o comportamento humano na razão é tão ilusório quanto 

extrair tais normas da natureza”122. 

 A justiça, na teoria Kelseniana, “é a felicidade social, é a felicidade garantida por uma 

ordem social”. A justiça é para ele, pois, “uma característica possível, porém não necessária, 

de uma ordem social”. 

O conceito de justiça transforma-se de princípio que garante a 
felicidade individual de todos em ordem social que protege 
determinados interesses, ou seja, aqueles que são reconhecidos como 
dignos de proteção pela maioria dos subordinados a essa ordem.123

 

 Outros grandes juristas e filósofos do direito – além de Platão, Aristóteles, Kant e 

Kelsen – também se dedicaram à árdua tarefa de tentar estabelecer um conceito de justiça124. 

Citem-se, por exemplos: Habermas, com sua teoria do agir comunicativo, Perelman, com sua 

justiça formal ou abstrata, Rawls, com seus princípios de justiça social, entre outros. 

 A verdade, no entanto, é que cada pessoa parece ter um conceito pessoal, mais ou 

menos vago, de justiça, ou melhor, do que seja justo ou injusto. O problema é que esses 

conceitos pessoais são os mais variados. Qual deles deve prevalecer, então? O do “príncipe”? 

O do legislador, designado pelo povo? O do Poder Judiciário, justificado pela suposta 

“racionalidade” das decisões judiciais? São estas perguntas, pois, que deixam sem resposta 

                                                 
121 KELSEN, Hans. O que é justiça? Trad. de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 19. 
122 Ibidem. p. 22. 
123 Ibidem. p. 4. 
124 Confira-se, sobre o tema: NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. As modernas teorias da justiça. Jus 
Navigandi. Teresina, a. 7, n. 99, 10 out. 2003. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4386>. Acesso em: 03 jun. 2005. 

http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4386
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convincente o problema da definição da justiça125, sobretudo porque, como lembra Kelsen, se 

há uma coisa que a experiência nos ensinou é que a razão humana só pode produzir valores 

relativos, ou seja, o juízo de justiça que fazemos sobre algo jamais poderá pretender que não 

seja possível a existência de um juízo de valor oposto126. 

Todavia, o problema central da filosofia do direito, hoje, não é definir a justiça, mas 

realizá-la e garanti-la127. Daí porque os modernos Estados Democráticos de Direito possuem a 

clara preocupação, e porque não dizer a obrigação, de criar um direito justo. 

A preocupação com a justiça, pois, é uma característica marcante do Estado moderno, 

que ganha corpo numa escala diretamente proporcional ao avanço da crise do positivismo 

jurídico. De fato, o positivismo jurídico foi responsável pela criação de uma “ética formal”, 

dissociada de valores. Sobre o assunto, Kelsen escreveu, a seu tempo, que “esta 

transformação das ciências das relações sociais, de uma ciência ética numa sociologia causal, 

que explica a realidade da conduta efetiva e que é, portanto, indiferente a valores, está, hoje, 

em boa parte consumada”128. 

 Os positivistas, sobretudo Kelsen, sustentavam que o direito, como ciência jurídica, 

não é bom nem mau, não é falso nem verdadeiro: é direito. Positivado de forma legítima, 

qualquer sistema pode ser direito, pouco importando o seu conteúdo, mas apenas a sua forma. 

E esta é a norma, o ordenamento jurídico posto129. O positivismo estabelece, por assim dizer, 

“uma fronteira cortante entre moral e direito, consolidada graças ao abismo epistemológico 

entre ser e dever”130.  

                                                 
125 BLANCO, Victor. Los límites de la justicia. Disponível em: <http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. 
Acesso em: 16 mar. 2006.  
126 KELSEN, Hans. O que é justiça? Trad. de Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 75. 
127 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do direito. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 75. 
128 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. de Luís Carlos Borges. 2. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 381. 
129 GONÇALVES, Jair. A justiça e o direito natural, frente ao juspositivismo. In: RIBAS, Lídia Maria Lopes 
Rodrigues (Coord.). Direito em questão: aspectos principiológicos da justiça. Campo Grande: UCDB, 2001. p. 
30. 
130 TASSARA, Andres Ollero. A crise do positivismo jurídico: paradoxos teóricos de uma rotina prática. Revista 
dos Tribunais: Cadernos de Direito Tributário E Finanças Públicas. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 1, p. 8, 
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Modernamente, no entanto, constata-se que o Estado Democrático de Direito não pode 

esgotar-se no seu aspecto meramente formal. Sendo assim, não basta que um Estado possua 

um ordenamento jurídico que estabeleça, previamente, as normas jurídicas reguladoras do 

convívio social. É preciso que as leis que compõem o sistema jurídico sejam materialmente 

justas. Mas como fazê-lo? Voltamos, portanto, à indagação feita acima: como realizar e 

garantir a justiça? 

 

2.3.2 A realização da justiça através de princípios “adequados à matéria” 

 

 Klaus Tipke, jurista alemão da atual geração, desenvolveu, nos anos 1990, a sua 

“doutrina da justiça fiscal”, aplicada no âmbito das relações jurídico-tributárias. Para ele, um 

direito justo pressupõe a existência de princípios, como forma de estabelecimento de um 

tratamento uniforme, isonômico, imparcial. No entanto, a simples existência de princípios, tão 

somente, não é suficiente, pois ela assegura apenas uma justiça formal. Os princípios 

orientadores do sistema devem ser justos131. 

 Parece que a colocação do jurista é inócua, e que ela nos leva a um eterno círculo 

vicioso (afinal, o que são princípios justos?). Não é bem assim, todavia. Tipke não apenas 

expõe o problema, mas também nos aponta uma solução: para que se chegue a uma justiça 

material, verdadeira, é preciso que os princípios ou critérios sejam, como se diz na doutrina 

alemã, “adequados à matéria”. Na sua doutrina da justiça fiscal, por exemplo, Tipke sustenta 

que o princípio adequado à matéria é o da capacidade contributiva, realizador, no âmbito do 

direito tributário, do valor igualdade, “amplamente aceito como um produto da justiça”132. 

 Mas Tipke sabe que não há um único critério de justiça que atenda de maneira 

                                                                                                                                                         
out./dez., 1992. 
131 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 19-20. 
132 Ibidem. p. 20-22. 
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uniforme todo o universo jurídico. Daí porque cada ramo do direito deve buscar seus próprios 

princípios – tal como o direito tributário – que atendam a sua finalidade de regulamentação. 

Somente assim, portanto, conseguir-se-á realizar a justiça. Uma justiça adequada à matéria. 

 Assim, uma indagação que interessa ao presente estudo é: qual seria o princípio 

“adequado” ao direito processual? 

 

2.3.3 A preocupação com a justiça e o direito processual 

  

 Viu-se acima que o direito processual deve ter uma clara preocupação com a 

segurança jurídica, na medida em que é através do processo que o Estado exerce a jurisdição, 

resolvendo os conflitos de interesses que lhe são submetidos, de forma definitiva. Foi por isso 

que destacamos a importância da coisa julgada para o direito processual, dada a sua clara 

finalidade de estabilizar as relações jurídico-processuais, quando preenchidos certos 

pressupostos. 

 Ocorre que há outros valores e princípios que informam o direito processual, e dentre 

estes merece destaque o acesso à justiça, prometido pela Constituição Federal de 1988 no seu 

art. 5º, inciso XXXV.  

Ressalte-se, todavia, que o acesso à justiça não deve ser entendido como um mero 

direito formal de propor ou contestar uma ação, pois este entendimento reflete uma filosofia 

essencialmente individualista dos direitos, vigorante à época dos Estados liberais “burgueses” 

dos séculos XVIII e XIX133, e, portanto ultrapassada134.  

Hodiernamente, o acesso à justiça deve ser compreendido como o direito de acesso 
                                                 
133 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988. p. 9. 
134 Comentando a evolução da interpretação do princípio do devido processo legal nos Estados Unidos, Ada 
Pellegrini GRINOVER afirma: “e através de interpretação evolutiva da cláusula – tida, inicialmente, como 
garantia de legalidade; depois, como garantia de um processo segundo a ‘common law’; e posteriormente ainda, 
como garantia de justiça –, a XIV Emenda representa hoje um dos elementos fundamentais do sistema 
constitucional estado-unidense.” Os princípios constitucionais e o código de processo civil. São Paulo: 
Bushatsky, 1975. p. 11. 
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efetivo a uma ordem jurídica justa, ou, mais precisamente, como o direito de obter decisões 

justas para os litígios. No dizer de Ada Pellegrini: 

A análise da constituição brasileira em vigor aponta vários 
dispositivos, a caracterizar garantias processuais do indivíduo. 
Nota-se, inicialmente, que a própria constituição se incumbe de 
configurar o direito processual não mais como mero conjunto de 
regras acessórias de aplicação do direito material, mas sim, 
cientificamente, como instrumento público de realização da justiça.135

 

Assegurar o simples direito de provocar o Poder Judiciário não é garantir o acesso à 

justiça. Daí porque é cada vez mais freqüente entre os processualistas a discussão acerca da 

efetividade do processo e da justiça das decisões. Sobre o assunto, Marinoni assevera o 

seguinte: 

A tomada de consciência de que o processo deve servir plenamente 
àqueles que, dentro do círculo social, podem envolver-se em conflitos 
– sejam empresários ou trabalhadores, ricos ou pobres -, fez com que 
o direito processual assumisse uma postura mais humana, ou mais 
preocupada com os problemas sociais, econômicos e psicológicos que 
gravitam ao redor de suas conceituações e construções técnicas. [...] 
Afirma-se que o direito processual deve atender aos desígnios do 
direito material e estar atento à realidade social, pensando-se no que se 
denominou “efetividade do processo”136. 
 

 Parece-nos, pois, que o movimento contemporâneo que enfatiza a necessidade de a 

tutela jurisdicional ser efetiva está diretamente relacionado à emergência de um novo 

paradigma para o Estado Democrático de Direito: a preocupação – ou mesmo o dever – de 

realizar a justiça. E parece ser esse mesmo ideário – realização da justiça a qualquer custo – 

que inspira os defensores da tese relativizadora da res judicata. 

 

2.4 SEGURANÇA versus JUSTIÇA 

 

 O homem sempre presenciou o eterno conflito entre segurança e justiça no direito137. 

                                                 
135 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o código de processo civil. São Paulo: 
Bushatsky, 1975. p. 11-12. 
136 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 23. 
137 Carlos Aurélio Mota de SOUZA, analisando o conflito segurança versus justiça, foge do pensamento 
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Trata-se, realmente, de uma das “antinomias” fundamentais da filosofia jurídica. A questão 

central sempre foi a seguinte: até que ponto e em que medida, em nome da estabilidade e da 

paz social, deve a justiça fazer concessões à segurança jurídica? Paulo Dourado de Gusmão 

destaca com muita propriedade este problema: 

A segurança, transformada em um dos fins do direito, cria uma 
antinomia entre as finalidades da ordem jurídica. Aí então indaga-se: o 
direito deve sacrificar a justiça em benefício da segurança, 
transformando-se na ordem legal sem correspondência com o seu 
conceito ideal, ou deverá sacrificar a segurança em benefício da 
justiça, criando um clima de insegurança e de intranqüilidade?138

 

 Analisando a tensão segurança versus justiça, Francesco Carnelutti afirmou que a 

prevalência da certeza (segurança) acarreta, inevitavelmente, o sacrifício da justiça, e a 

superação da antítese entre esses valores só é possível admitindo-se a infalibilidade do 

legislador139. 

O certo é que, no embate entre tais valores, a depender do momento vivido em 

determinada sociedade, prevalece um deles em detrimento do outro, como já destacamos. A 

prevalência de determinados valores em uma sociedade dependerá, sobremaneira, do 

momento histórico, político, e mesmo econômico, vivido. 

Essa é uma realidade, diga-se, que se manifesta claramente no direito processual. 

Afinal, como bem destaca Ada Pellegrini Grinover, “o processo não é apenas instrumento 

técnico, mas sobretudo ético. E (...) é profundamente influenciado por fatores históricos, 

sociológicos e políticos. Claro é que a história, a sociologia e a política hão de parar às portas 

da experiência processual, entendida como fenômeno jurídico.”140

 Assim, procuramos destacar que, se há algum tempo se vinha dando prevalência à 

                                                                                                                                                         
dominante e faz uma interessante observação: para ele, “segurança e justiça (...) não se contrapõem, mas 
enquanto esta é um valor moral, desarmado, sua garantia de efetivação no Direito repousa na materialidade 
objetiva da segurança jurídica”. Segurança jurídica e jurisprudência. São Paulo: LTr, 1996. p. 121. 
138 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Filosofia do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 79. 
139 CARNELUTTI, Francesco. La certeza del diritto, apud PÉREZ LUÑO, Antonio Henrique. Seguridad jurídica 
y sistema cautelar. Disponível em: <http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA>. Acesso em: 12 mar. 2005. 
140 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o código de processo civil. São Paulo: 
Bushatsky, 1975. p. 5-6. 

http://cervantesvirtual.com/portal/DOXA
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segurança jurídica, o que se vê atualmente é uma mudança de paradigma. Com efeito, como já 

dissemos acima, os modernos Estados Democráticos de Direito têm como característica 

marcante uma clara preocupação com a justiça, e por isso se tem percebido que, de forma 

gradual, o valor segurança vem perdendo espaço para valores como justiça e efetividade. 

 

2.4.1 Segurança e justiça na teoria do processo civil 

 

 O confronto entre os princípios/valores segurança e justiça é algo inerente ao direito, 

como dissemos acima. E no âmbito do direito processual civil, este conflito vem ganhando 

corpo gradativamente nos dias atuais, colocando o jurista diante de algumas questões 

interessantíssimas, quais sejam: a garantia de acesso pleno à justiça, a busca da efetividade do 

processo, as tutelas de urgência e, principalmente, a relativização da coisa julgada. 

Nas palavras de Habermas, “a tensão imanente entre ao Direito entre faticidade e 

validade manifesta-se na prestação jurisdicional como uma tensão entre o princípio da certeza 

do direito e a pretensão de se tomar decisões justas”141. 

  Fugiria aos propósitos deste trabalho abordar com profundidade cada uma das 

questões acima mencionadas. Sendo assim, a abordagem do conflito segurança versus justiça 

no âmbito do direito processual será feita, exclusiva e especificamente, no que se refere ao 

problema da chamada “relativização da coisa julgada”, sobretudo por ser esta, talvez, a 

questão em que é mais latente o conflito entre segurança e justiça, e por se tratar de tema 

atualmente bastante prestigiado pela doutrina processualista pátria. 

 

 

 
                                                 
141 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. Trad. de Flávio Beno Siebeneicher. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. p. 245. 
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2.4.2 A coisa julgada e a garantia de estabilidade das relações processuais 

 

 No início do texto, enfatizamos, reiteradas vezes, que a segurança jurídica, enquanto 

valor a ser perseguido e protegido pelo ordenamento jurídico, manifesta-se no direito 

processual civil através do instituto da coisa julgada, como forma de assegurar a estabilidade 

das relações processuais decididas pelo Estado-juiz, no exercício da jurisdição. 

Apontamos, com apoio em abalizada doutrina, que a coisa julgada exerce função positiva e 

negativa no processo, ambas inerentemente relacionadas ao princípio da segurança jurídica, o 

qual é ao mesmo tempo, portanto, finalidade e embasamento jurídico da coisa julgada. 

Exercendo sua função positiva, a coisa julgada estabiliza os efeitos da sentença, projetando-os 

indefinidamente para o futuro. Exercendo sua função negativa, a coisa julgada impede o 

Poder Judiciário de se manifestar sobre o que já foi decidido. 

 Também destacamos que, para o constitucionalismo moderno, o princípio da 

segurança jurídica é algo imanente à própria idéia de Estado Democrático de Direito. E sendo, 

portanto, a coisa julgada um instituto intrinsecamente relacionado ao princípio da segurança 

jurídica, dada sua condição de elemento essencial de um Estado Democrático de Direito, 

pode-se concluir, logicamente, que Estado Democrático de Direito e coisa julgada estão, 

também, umbilicalmente associados. 

 Mas seria a segurança jurídica o único objetivo do direito processual? Seria a 

segurança jurídica o único “princípio adequado à matéria”? A esta resposta muitos 

processualistas respondem negativamente, razão pela qual sustentam a necessidade de revisão 

da teoria da coisa julgada, propondo a sua “relativização” ou “flexibilização”. 

 Outros, todavia, críticos da doutrina da “relativização” da coisa julgada, defendem a 

prevalência do princípio da segurança jurídica, sobretudo porque a justiça perfeita é algo 

inalcançável. E mais: não haveria justiça sem segurança. Afinal, “não há justiça 
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materialmente eficaz se não for assegurado aos cidadãos, concretamente, o direito de ser 

reconhecido a cada um o que é seu aquilo que, por ser justo, lhe compete”142. 

 

2.5 PÓS-POSITIVISMO E NOVOS PARADIGMAS 

 

Não se pode negar que positivismo jurídico trouxe uma importante contribuição para a 

sociedade moderna, na medida em que, diante da indiscutível realidade de que “não há uma 

justiça evidente em si mesma”, o homem teve que assumir a árdua, porém necessária, tarefa 

de pôr o direito, fazendo com que este não tivesse um valor pré-fixado por nenhuma instância 

a ele anterior ou superior, como ocorria no jusnaturalismo143. 

No entanto, a preocupação excessiva com o formalismo e o desapego a alguns  

valores, os quais eram considerados meros sentimentalismos, fez com que o positivismo desse 

um prestígio demasiado exagerado à segurança jurídica, como forma de conferir ao direito 

posto a certeza e a previsibilidade que se entendiam imprescindíveis para a garantia da paz 

social. E isto fez com que o direito, de certa maneira, se afastasse do seu mais relevante 

problema: a justiça. 

No âmbito do direito processual civil, este conflito entre segurança e justiça é 

percebido com facilidade ao longo do tempo. Há pouco tempo, em nome da segurança 

jurídica e da estabilidade, pregava-se a intangibilidade quase absoluta da coisa julgada, 

provocando uma certa “santificação” do instituto.  

Mas os tempos mudaram. Hoje os princípios voltaram a ter uma importante função 

dentro do ordenamento jurídico. Após a contribuição doutrinária de juristas como Alexy e 

Dworkin, aceita-se que os princípios jurídicos passam a ter “normatividade”, tal como as 

                                                 
142 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e jurisprudência. São Paulo: LTr, 1996. p. 17-18. 
143 ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 218-220. Nas palavras do autor, “o direito natural parte do princípio antidemocrático de que há 
um conteúdo de justiça apriorístico em relação ao direito positivo, o qual precisa curvar-se a esses princípios e 
deve ser imposto a todos os desviantes e recalcitrantes”. 
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“regras jurídicas”. Além do mais, o direito passa a se distanciar de sua preocupação exclusiva 

com o formalismo, e volta seus olhos a seu problema central: a realização da justiça. 

Nessa perspectiva do sistema, consubstanciado de normas e 
princípios, a doutrina tomou posição em vista ao eterno conflito entre 
jusnaturalistas e positivistas, com um viés dogmático, afirmando o 
Direito como instrumento de trabalho, isto é, instrumentalizando-o na 
funcionalidade da própria teoria. Por essa via destaca-se a aplicação: 
os positivistas enaltecem a idéia de segurança, enquanto os 
jusnaturalistas privilegiam a idéia de justiça, momento em que a 
segurança seria um valor secundário em comparação com a justiça que 
é um ideal permanente, um valor mais amplo e subordinante.144

 

É neste contexto de mudança paradigmática que as questões polêmicas do processo 

civil moderno devem ser estudadas, sobretudo a doutrina da “relativização” da coisa julgada. 

O processo deve, sem dúvida, realizar a segurança jurídica, mas com o menor sacrifício 

possível da justiça. Para tanto, não se pode prescindir da existência de um arcabouço jurídico 

válido e eficaz, que sirva de sustentáculo a este trabalho doutrinário tão relevante e polêmico.  

 O que resta claro, pois, e quanto a isso todos os processualistas concordam, é que a 

discussão em torno da chamada “relativização” da coisa julgada envolve, necessária e 

diretamente, a análise do conflito segurança versus justiça. 

Destacamos, assim, algumas passagens que demonstram essa preocupação em quase 

todos os autores que se aventuram no tema. Com efeito, como diz Humberto Theodoro Júnior, 

sobre a relativização da coisa julgada: 

Depara-se aí, mais uma vez, com o eterno conflito, mais aparente que 
real na espécie, do Direito quanto à sua preocupação com a segurança 
e certeza, ao mesmo em que persegue a justiça. Até bem pouco tempo 
sempre se buscou valorizar a segurança, pelo que a intangibilidade da 
coisa julgada vinha merecendo posição de destaque [...]145.  
 

Mais precisa ainda é a colocação de Luiz Guilherme Marinoni, que em recente artigo 

analisou o problema da relativização da coisa julgada, e logo de início salientou a intrínseca 
                                                 
144 AIRES FILHO, Durval. O trinquete da coisa julgada relativa e alguns questionamentos em matéria tributária. 
In: MACHADO, Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET, 2006. p. 66. 
145 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
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relação do tema com o conflito entre segurança e justiça. Eis o que disse o autor: 

Têm surgido questionamentos em torno da “relativização da coisa 
julgada material”, ou melhor, da possibilidade de “relativização” da 
coisa julgada material independentemente do uso da ação rescisória. 
Tal problema, que se apresenta intimamente ligado ao princípio da 
segurança dos atos jurisdicionais, obviamente atinge a filosofia do 
direito, configurando uma das principais questões jurídicas ainda sem 
solução ideal. Trata-se precisamente da tensão existente entre a 
facticidade (faktizitäf) e a validade (geltung) do direito; a tensão entre 
a justiça e a segurança146. 
 

No sopesamento entre tais valores (segurança versus justiça), a prevalecer o primeiro, 

prestigia-se a intangibilidade absoluta da coisa julgada; a prevalecer o segundo, passa-se a 

admitir a desconsideração da coisa julgada em alguns casos. Num passado não muito distante, 

buscava-se prestigiar a segurança, e por isso a intangibilidade da coisa julgada era pregada 

como algo absoluto147. São muito precisas as palavras de José Luiz Vazquez Sotelo sobre o 

assunto: 

En una época llena de dogmas y propensa a los mitos, el dogma de la 
cosa juzgada, quedaba rodeada de ‘santidad’ y se tomaba 
técnicamente como ‘presunción de verdad’, sólo destructible en los 
contados casos abiertos a la revisión. La ‘santidad’ de la cosa juzgada’ 
venía a ser la religión de la justicia humana148. 
 

Vimos, porém, que o direito moderno passa por uma fase de mudança de paradigma, 

em que a segurança jurídica vem cedendo um espaço, cada vez maior, para a preocupação 

com a justiça. Com efeito, por mais que a coisa julgada seja importante para a estabilidade das 

relações jurídico-processuais, prega-se que “não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de 

evitar a eternização de incertezas”149. Neste sentido, Vazquez Sotelo afirma que: 

En definitiva, cuando se plantea la ‘flexibilización’ de la cosa juzgada 
o sus novos ‘límites’ lo que se está propugnando es un nuevo marco 
para las concesiones que la justicia debe hacer a la seguridad, ahora 
con un predominio de las exigencias de justicia para una paz social 

                                                 
146 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais: a questão da relativização da 
coisa julgada material. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 52, n. 317, p. 14, mar., 2004. 
147 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 
148 VAZQUEZ SOTELO, José Luiz apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O 
dogma da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 11. 
149 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, op. cit. 
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más justa150. 
 

Vale ressaltar, todavia, que não há como definir aprioristicamente que valor deve 

prevalecer, uma vez que, tratando-se de um conflito jusprincipiológico, tal solução deve ser 

buscada caso a caso151, e para tanto é de extrema valia o manejo do princípio da 

proporcionalidade152. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 VAZQUEZ SOTELO, José Luiz apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O 
dogma da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 11. 
151 SICHES, Luís Recanses. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. 2. ed. México: Porruá, 1973. p. 
308. 
152 Esta é também a opinião do professor e desembargador federal Francisco Wildo Lacerda DANTAS, para 
quem “a relativização da coisa julgada se dará no plano de aplicação dos princípios, com as regras criadas para 
eliminar-lhe a colisão”em, Considerações sobre a desconstituição e a relativização da coisa julgada. Revista do 
TRF da 5ª Região. p. 175, 2004. Ed. em homenagem ao Des. Ridalvo Costa. 
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CAPÍTULO 3 - A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA DOUTRINA E NA 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS 

 

3.1 PREMISSAS NECESSÁRIAS 

 

 Até o presente momento, foi nosso objetivo definir a coisa julgada como instituto 

processual, estabelecer sua função para o processo, demonstrar sua intrínseca relação com o 

princípio da segurança jurídica e, conseqüentemente, destacar sua importância para o direito. 

 Num momento seguinte, procuramos situar a coisa julgada no novo contexto 

paradigmático do direito processual civil, hoje bastante preocupado com a justiça das decisões 

e com a efetividade da tutela jurisdicional, não obstante ainda tenha a segurança como um 

valor caro a ser prestigiado. 

 Essa crescente preocupação com a justiça e a efetividade tem levado os processualistas 

ao seguinte questionamento: a coisa julgada, como instituto processual realizador da 

segurança jurídica no processo, deve imunizar os efeitos de todas as decisões transitadas em 

julgado, mesmo que elas sejam injustas? 

 Diante desse questionamento, vários doutrinadores têm sustentado a necessidade de 

“relativizar” ou “flexibilizar” a coisa julgada, o que significa, basicamente, permitir a revisão 

de sentenças transitadas em julgado mesmo depois de esgotado o prazo para a propositura da 

ação rescisória153. 

 Mas nem todos os processualistas comungam da tese da “relativização” da res 

judicata, nem se pode afirmar que exista uma teoria minimamente uniforme a respeito do 

assunto. Não os convencem os argumentos. Para alguns, não se trata sequer de novidade 

teórica. 

                                                 
153 Usa-se, também, a expressão “revisão atípica” da coisa julgada, como sinônimo para a “relativização”. 
TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
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 O que tentaremos expor, no ponto seguinte, é uma síntese dos argumentos a favor e 

contra a “relativização” da coisa julgada. No entanto, dada a imensa proliferação de 

publicações (artigos, livros, ensaios) sobre o tema, centrar-nos-emos nos seus principais 

debatedores, levando em consideração, sobretudo, a autoridade do jurista e a originalidade da 

argumentação. 

 

3.2 A DOUTRINA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA: SEUS DEFENSORES 

 

 Uma das primeiras obras154 que abordou de forma específica o problema da 

relativização da coisa julgada contava com textos de Carlos Valder do Nascimento 

(coordenador), Cândido Rangel Dinamarco, José Augusto Delgado, Humberto Theodoro 

Júnior e Juliana Cordeiro de Faria. Todos os autores defendiam, claramente, a necessidade de 

se admitir a revisão da coisa julgada, em certas situações, mesmo depois de transcorrido o 

prazo da ação rescisória. 

Outras obras já haviam sido editadas, todavia, destacando a necessidade de revisão da 

teoria da coisa julgada, antecipando essa discussão acerca da chamada “relativização”. 

Destaca-se, nesse contexto, a obra de Paulo Roberto de Oliveira Lima155.    

 Na doutrina estrangeira, pode-se destacar a já clássica obra de Paulo Otero156, a qual, 

inclusive, serve indubitavelmente como base teórica fundamental para as formulações 

doutrinárias de um dos mais renomados defensores da relativização da coisa julgada no 

Brasil, Humberto Theodoro Júnior. 

 Entretanto, não se pode negar que foi a partir da publicação da obra coordenada por 

Carlos Valder Nascimento, acima mencionada, que a discussão em torno da “relativização” da 

                                                 
154 NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2002. A obra mereceu reedição, passando a contar com outros autores, como Sérgio Bermudes. 
155 LIMA, Paulo Roberto Oliveira. Contribuição à teoria da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. 
156 OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993. 
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coisa julgada se difundiu, tanto que muitos dos textos publicados posteriormente157, sobretudo 

aqueles que criticam a “relativização”, dirigiam-se especificamente aos argumentos 

levantados por Dinamarco e Humberto Theodoro. 

 Posteriormente, vários outros autores de escol também defenderam a “relativização”, 

sem que houvesse, todavia, um pensamento uniforme, como se verá a seguir. Podemos 

mencionar, a título exemplificativo, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia 

Medina158, Alexandre Freitas Câmara159, Francisco Wildo Lacerda Dantas160, Ivo Dantas161, 

Francisco Barros Dias162, entre outros. 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 As propostas de relativização da coisa julgada consistem, basicamente, na defesa da 

possibilidade de sua rescisão mesmo depois de esgotado o prazo decadencial de dois anos 

para a propositura da ação rescisória. 

 Estas propostas envolvem, em síntese, (i) os casos de decisões que contêm injustiças 

intoleráveis e (ii) os casos de decisões que possuem vício de inconstitucionalidade, quando se 

fala, então, na chamada coisa julgada inconstitucional163. Nelson Nery Junior, que, como 

                                                 
157 São os casos, por exemplos, de Barbosa Moreira e Marinoni, que ao criticarem a doutrina da “relativização” 
da coisa julgada, preocupam-se, especificamente, em rebater as teses de Dinamarco e Humberto Theodoro 
expostas nos seus textos que constam da obra coletiva Coisa julgada inconstitucional. 
158 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. 
159 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. Revista Gênesis de Direito do 
Trabalho. Curitiba, Gênesis, n. 133, jan., 2004. 
160 DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Considerações sobre a desconstituição e a relativização da coisa 
julgada. Revista do TRF da 5ª Região. 2004. Ed. em homenagem ao Des. Ridalvo Costa. 
161 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência. Fórum Administrativo: 
Direito Público. Belo Horizonte, Fórum, a. 2, n. 15, p. 588-607, maio 2002. Texto publicado, posteriormente, 
como capítulo do Livro Constituição e processo, publicado pela mesma editora. 
162 DIAS, Francisco Barros. Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional. Revista do Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 34-42, dez., 1998. As idéias lançadas pelo autor nesse artigo são 
uma síntese de sua dissertação de mestrado, intitulada coisa julgada inconstitucional. 
163 Em um texto recente e interessante, Durval AIRES FILHO lança idéias bastante originais acerca da 
relativização da coisa julgada, analisando o movimento doutrinário e jurisprudencial da relativização “através de 
três linhas primaciais: a globalização da economia, as famosas razões de estado e as sentenças injustas.” O 
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veremos a seguir, é um dos ferrenhos críticos da doutrina da “relativização”, resume bem a 

proposta dos seus defensores, in verbis: 

Alegando que a coisa julgada tem regulamento em lei ordinária e que 
a sentença não pode ser inconstitucional e deve ser justa, verifica-se 
certa tendência de setores da doutrina e da jurisprudência de 
desconsiderar essa mesma coisa julgada, sob dois argumentos 
básicos: a) coisa julgada injusta: se a sentença tiver sido justa, faria 
coisa julgada; se tiver sido injusta, não terá feito coisa julgada; b) 
coisa julgada inconstitucional: se a coisa julgada for inconstitucional, 
não poderá prevalecer164. 
 

 As soluções apresentadas, como se verá adiante, são as mais variadas. Alguns, como 

Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, defendem que as sentenças 

portadoras de vícios dessa natureza são inexistentes, razão pela qual elas sequer formariam 

coisa julgada material, podendo, pois, serem desconstituídas por meio de uma ação 

declaratória, não submetida a nenhum prazo. 

Há certas sentenças, e há muito um dos autores deste ensaio vem 
defendendo este ponto de vista, que não têm aptidão para transitar em 
julgado. Está-se aqui diante de um grupo de sentenças, a que 
chamamos, segundo a terminologia que propomos, de sentenças 
juridicamente inexistentes165. 
 

Outros, como é o caso de Humberto Theodoro Junior, argumentam que as decisões 

que, por exemplo, ofendem princípios constitucionais são absolutamente nulas, também 

podendo ser desconstituídas a qualquer tempo. 

1. O vício da inconstitucionalidade gera a invalidade do ato público, 
seja legislativo, executivo ou judiciário; 2. A coisa julgada não pode 
ser empecilho ao reconhecimento da invalidade da sentença proferida 
em contrariedade à Constituição Federal; 3. Em se tratando de 
sentença nula de pleno direito, o reconhecimento do vício de 
inconstitucionalidade pode se dar a qualquer tempo e em qualquer 
procedimento, por ser insanável166. 

                                                                                                                                                         
trinquete da coisa julgada relativa e alguns questionamentos em matéria tributária. In: MACHADO, Hugo de 
Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São Paulo: Dialética; Fortaleza: 
ICET, 2006. p. 59-78. 
164 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 505. 
165 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 26.  
166THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 127, p. 11-53, set., 2005. Aqui é preciso destacar que Humberto Theodoro parece ter mudado radicalmente de 
opinião. Com efeito, em um seu conhecido texto de 1995, publicado na Revista de Processo nº 79, o 
processualista mineiro critica os que defendem a prevalência da ‘constitucionalidade’ sobre a coisa julgada. 
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 O que se pretende, pois, com as propostas de relativização é, como dito, permitir a 

revisão de certas sentenças acobertadas pela coisa julgada material mesmo depois de já 

ultrapassado o prazo para a propositura da ação rescisória, ou seja, mesmo depois de formada 

a chamada coisa julgada soberana. E mais: sem que seja necessário, sequer, ajuizar a ação 

rescisória. 

 Aqui, cabe-nos aproveitar o ensejo e destacar que alguns críticos dessa proposta de 

“relativizar” a coisa julgada material contestam, de início, a própria terminologia usada para 

designar esse movimento doutrinário. Para Nelosn Nery Junior, o que se pretende, na verdade, 

é a desconsideração da coisa julgada em algumas situações excepcionais. Assim, o uso da 

expressão “relativização” seria um mero eufemismo167. 

 A crítica mais percuciente, todavia, à expressão “relativização” da coisa julgada para 

identificar as propostas doutrinárias de revisão da sentença mesmo quando já vencido o prazo 

da ação rescisória foi feita por Barbosa Moreira168. Segundo o grande processualista, quando 

se propõe a relativização de algo, “logicamente se dá a entender que se está enxergando nesse 

algo um absoluto: não faz sentido que se pretenda ‘relativizar’ o que já é relativo”. 

 Complementando seu raciocínio, destaca o professor Barbosa Moreira que a coisa 

julgada, em nosso ordenamento jurídico-processual, está longe de ser um valor absoluto, 

apontando a existência da ação rescisória, no processo civil, e da revisão criminal, no 

processo penal, instrumentos que se destinam, fundamentalmente, “à eliminação da coisa 

julgada”. Assim, conclui que “o que se pode querer – e é o que no fundo se quer, com dicção 

imperfeita – é a ampliação do terreno ‘relativizado’, o alargamento dos limites da 

‘relativização’”169. 

                                                                                                                                                         
THEODORO JUNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da questão 
constitucional. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 79, p. 158-171, jul./set., 1995. 
167 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 505. 
168 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 101, n. 377, p. 43, fev., 2005. 
169 MOREIRA, loc. cit.  
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3.4 A “RELATIVIZAÇÃO” DA COISA JULGADA NOS CASOS DE “INJUSTIÇA 

INTOLERÁVEL” 

 

 Percebe-se entre os defensores da relativização da coisa julgada – em alguns 

especificamente, como Dinamarco – uma preocupação marcante com o que chamam de 

princípio da justiça das decisões170. Este autor faz uma advertência: o processo civil moderno 

deve ser ao mesmo tempo célere e justo. Deve, pois, equilibrar tais valores, criando 

mecanismos que assegurem uma rápida prestação jurisdicional, e conferindo garantias que 

assegurem um julgamento conforme o Direito. Finalizando, o jurista propõe (a) que a garantia 

da coisa julgada não pode ir além dos efeitos a serem imunizados, e (b) que ela deve ser 

ponderada frente às demais garantias constitucionais e aos instrumentos jurídicos voltados à 

produção de resultados justos. O estudo moderno da coisa julgada, portanto, exigiria, segundo 

ele, uma visão equilibrada do instituto, inerente ao binômio justiça-segurança. 

O objetivo do presente estudo é demonstrar que o valor da segurança 
das relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é portanto a 
garantia da coisa julgada, porque ambos devem conviver com outro 
valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das decisões 
judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia do 
acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)171.  
 

 Não podemos negar que o processo civil moderno vive um novo paradigma, dada a 

sua preocupação com a justiça das decisões, com a efetividade da tutela, enfim, com a 

garantia de que os litígios sejam solucionados de forma definitiva, mas também de forma 

rápida e justa. Aliás, no capítulo anterior essa idéia ficou bastante clara. 

 O que não podemos conceber, todavia, é que se pretenda “relativizar” a coisa julgada, 

                                                 
170 Francisco Barros DIAS, analisando o tema à luz do princípio democrático, afirma: “ora, se o Judiciário é uma 
das conquistas da democracia, suas decisões, com certeza, deverão satisfazer, em média, a vontade do povo. A 
sentença é uma garantia de Justiça e deve corresponder aos anseios da coletividade. Ao contrário, está sendo 
aviltado o princípio e conseqüentemente restará defeituoso o estado democrático de direito.” Breve análise sobre 
a coisa julgada inconstitucional. Revista dos Tribunais. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 37, 
dez., 1998. 
171 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 109, p. 13, jan./mar., 2003. 
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instituto processual garantidor da segurança jurídica e, como tal, elemento indissociável do 

Estado Democrático de Direito, justificando-se tal proposta, tão-somente, na invocação de 

ocorrência de “injustiças” em determinadas situações excepcionais. A tese é, com a máxima 

vênia aos que a defendem, insustentável. 

 

3.4.1 A tese de Cândido Rangel Dinamarco 

 

 O grande defensor da “relativização” da coisa julgada quando ela acoberta, 

supostamente, uma situação de injustiça é Cândido Rangel Dinamarco. A síntese de suas 

ponderações pode ser resumida na seguinte passagem, in verbis: 

Um óbvio predicado essencial á tutela jurisdicional, que a doutrina 
moderna alcandora e realça, é o da justiça das decisões. Essa 
preocupação não é apenas minha: 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 consciência de que 
não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização 
de incertezas.172

 

 Em apoio à sua tese, Dinamarco suscita as idéias de José Augusto Delgado173, lições 

antigas de Pontes de Miranda, alguns julgados do Supremo Tribunal Federal em matéria de 

desapropriação, bem como alguns posicionamentos da doutrina estrangeira. A proposta, no 

entanto, é inconcebível. 

 Em todo o seu ensaio174, Dinamarco destaca a necessidade de balancear a celeridade 

(certeza) e a ponderação (justiça). Assim, propõe uma interpretação sistemática e evolutiva 

dos diversos princípios e garantias constitucionais do processo, com o intuito de assegurar o 

acesso à justiça, dando como exemplo prático dessa interpretação a tutela de urgência, que 

                                                 
172 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 109, p. 13, jan./mar., 2003. 
173 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas: efeitos 
da coisa julgada e princípios constitucionais. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 26, n. 
103, p. 9-36. jul./set., 2001. 
174 DINAMARCO, op. cit., p. 9-38.   
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afasta o contraditório, princípio processual assegurado na Constituição, em nome da 

efetividade. 

 Dinamarco reconhece que a coisa julgada não é apenas um instituto de direito 

processual, mas uma garantia constitucional, in verbis: 

Na fórmula constitucional da garantia da coisa julgada está dito 
apenas que a lei não a prejudicará (art. 5º, inc. XXXVI), mas é notório 
que o constituinte minus dixit quam voluit, tendo essa garantia uma 
amplitude mais ampla do que as palavras poderiam fazer pensar. Por 
força da coisa julgada, não só o legislador carece de poderes para dar 
nova disciplina a uma situação concreta já definitivamente regrada em 
sentença irrecorrível, como também os juízes são proibidos de exercer 
a jurisdição outra vez sobre o caso e as partes já não dispõem do 
direito de ação ou de defesa como meios de voltar a veicular em juízo 
a matéria já decidida. Tal é a essência da coisa julgada, de que cuida 
Liebman ao dizer que ela consiste “na imutabilidade da sentença, do 
seu conteúdo e dos seus efeitos, o que faz dela um ato do poder 
público portador da manifestação duradoura da disciplina que a ordem 
jurídica reconhece como aplicável à relação sobre a qual se tiver 
decidido”. 
Com esses contornos, a coisa julgada é mais que um instituto de 
direito processual. Ela pertence ao direito constitucional, segundo 
Liebman, ou ao direito processual material, para quem acata a 
existência desse plano bifronte do ordenamento jurídico. Resolve-se 
em uma situação de estabilidade, definida pela lei, instituída mediante 
o processo, garantida constitucionalmente e destinada a proporcionar 
segurança e paz de espírito às pessoas.175

 

 O notável processualista da USP também aponta, de forma incisiva, a função 

estabilizadora da coisa julgada, bem como sua ligação intrínseca com o princípio da 

segurança jurídica, ao afirmar que “a coisa julgada material, a formal e as preclusões em geral 

incluem-se entre os institutos com que o sistema processual busca a estabilidade das decisões 

e, através dela, a segurança nas relações jurídicas”176. 

Mas, em função da necessidade – por ele tão ressaltada – de interpretação sistemática 

dos princípios e garantias processuais, critica a suposta “exacerbação do valor da coisa 

julgada e das preclusões, a dano do indispensável equilíbrio com que devem ser tratadas as 

duas exigências contrastantes do processo”177.  

                                                 
175 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 109, p. 23-24. jan./mar., 2003. 
176 Ibidem. p. 13.  
177 DINAMARCO, loc. cit.  
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 A conclusão a que chega Dinamarco, após ressaltar essa necessidade de interpretação 

evolutiva e sistemática do processo, é a de que a relatividade da coisa julgada é algo inerente 

à ordem constitucional-processual, dada a imprescindibilidade de convivência harmônica com 

os demais valores e princípios de igual ou maior grandeza que norteiam o ordenamento178. 

 O próprio jurista, portanto, sintetiza suas idéias, tentando indicar um rol de casos em 

que a garantia da coisa julgada não deveria ser obstáculo à revisão de decisões “injustas”. 

Para a reconstrução sistemática do estado atual da ciência em relação 
ao tema, é também útil recapitular em síntese certos pontos 
particulares revelados naquela pesquisa, a saber: 
I o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade como 
condicionantes da imunização dos julgados pela autoridade da coisa 
julgada material; 
II a moralidade administrativa como valor constitucionalmente 
proclamado e cuja efetivação é óbice a essa autoridade em relação a 
julgados absurdamente lesivos ao Estado; 
III o imperativo constitucional do justo valor das indenizações em 
desapropriação imobiliária, o qual tanto é transgredido quando o ente 
público é chamado a pagar mais, como quando ele é autorizado a 
pagar menos que o correto;  
IV o zelo pela cidadania e direitos do homem, também residente na 
Constituição Federal, como impedimento à perenização de decisões 
inaceitáveis em detrimento dos particulares; 
V a fraude e o erro grosseiro como fatores que, contaminando o 
resultado do processo, autorizam a revisão da coisa julgada; 
VI a garantia constitucional do meio-ambiente ecologicamente 
equilibrado, que não deve ficar desconsiderada mesmo na presença de 
sentença passada em julgado; 
VII a garantia constitucional do acesso à ordem jurídica justa, que 
repele a perenização de julgados aberrantemente discrepantes dos 
ditames da justiça e da eqüidade; 
VIII o caráter excepcional da disposição a flexibilizar a autoridade da 
coisa julgada, sem o qual o sistema processual perderia utilidade e 
confiabilidade, mercê da insegurança que isso geraria. 
 

 

3.4.1.1 A “relativização” da coisa julgada como decorrência lógica da necessidade de 

convivência entre os princípios jurídicos informadores do processo civil 

 

Partindo da premissa de que “relativizar” a coisa julgada nada mais é do que admitir 

                                                 
178 Cf. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Embargos à execução de decisão de inconstitucionalidade: relatividade 
da coisa julgada: CPC art. 741, parágrafo único – MP 2.180. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 2. p. 99-107, maio 2003. Diz o autor: “Quando se fala na garantia da coisa julgada, que se 
encontra prevista no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, é preciso ter em mente que se trata apenas de um 
princípio e, nessa qualidade, tem caráter relativo, e não absoluto” (p. 99). 
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sua desconsideração quando contraposta a outros valores e princípios, Dinamarco conclui, 

como já afirmamos, que a relatividade da coisa julgada é algo inerente à própria ordem 

constitucional-processual, uma vez que a convivência entre os diversos princípios exige que 

cada um deles seja ponderado, harmonizado com os demais. 

A afirmação acima seria, para ele, uma conclusão lógica, decorrente da própria 

natureza principiológica da garantia da coisa julgada, instituto intrinsecamente ligado à 

segurança jurídica, como visto. 

De fato, a grande distinção entre os princípios e as regras é que estas são, no dizer de 

Alexy, mandatos definitivos, ao passo que aqueles constituem mandatos de optimización. 

Nesta qualidade, os princípios apenas ordenam que algo seja realizado na maior medida 

possível, de acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas179. É da essência dos princípios, 

portanto, a possibilidade de sua relativização, quando em confronto com outros princípios e 

valores. 

Sabemos que, na atual fase do pós-positivismo jurídico, as regras e os princípios são, 

em consonância com a moderna doutrina, espécies do gênero norma jurídica. Neste sentido, 

vale a pena transcrever algumas palavras de Willis Santiago Guerra Filho: 

Já se torna cada vez mais difundido entre nós esse avanço 
fundamental da teoria do direito contemporânea, que, em uma fase 
“pós-positivista”, com a superação dialética entre o positivismo e o 
jusnaturalismo, distingue normas jurídicas que são regras, em cuja 
estrutura lógico-deôntica há a descrição de uma hipótese fática e a 
previsão da conseqüência jurídica de sua ocorrência, daquelas que são 
princípios, por não trazerem semelhante descrição de situações 
jurídicas, mas sim a prescrição de um valor, que assim adquire 
validade jurídica objetiva, ou seja, em uma palavra, positividade180. 
 

Ocorre que o choque entre princípios não dá origem a antinomias verdadeiras, e para 

sua resolução não são usados os critérios formais de solução de conflitos entre regras 

                                                 
179 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. de Jorge M. Seña. Barcelona: Gedisa, 1994. p. 
162. Esse critério de distinção entre princípios e regras que leva em conta o modo final de aplicação recebe 
interessante crítica de Humberto ÁVILA, o qual propõe uma reformulação parcial do mesmo, em Teoria dos 
princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-42. 
180 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: 
Celso Bastos, 2001. p. 52-53. 
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jurídicas, quais sejam: “lex posterior derogat lex priori”, “lex superior derogat lex inferiori” e 

“lex specialis derogat lex generalis”181. 

Para dirimir um conflito jusprincipiológico aplica-se a técnica da “concordância 

prática” (ou harmonização)182, que consiste, grosso modo, na realização de uma redução 

proporcional do âmbito de alcance de cada princípio, preponderando aquele de maior peso183.  

Com efeito, ao contrário das normas-regras, que têm vigência excludente no caso de 

conflito, as normas-princípios têm vigência concorrente. Sendo assim, enquanto “as regras 

são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada”, os princípios, em contrapartida, “apenas enunciam 

uma razão que conduz o argumento em uma certa direção”184. 

O conflito entre princípios não exclui a vigência de um deles, mas apenas dá ensejo a 

um processo de ponderação dos valores e metas ditados pelos princípios em questão, visando 

à máxima realização de ambos185. São, portanto, critérios materiais – e não formais (regras) – 

que acarretarão a não-aplicação de um determinado princípio no caso concreto186. E, como 

dito, nesta tarefa sobressai a fundamental relevância do princípio da proporcionalidade. Cabe 

aos juízes, pois, a mediação judicativo-decisória dos princípios jurídicos em ponderação, a 

                                                 
181 Humberto ÁVILA também faz uma crítica interessante a esse critério de distinção entre regras e princípios. 
Segundo o autor, “é preciso aperfeiçoá-lo, (...) porque não é apropriado afirmar que a ponderação é método 
privativo de aplicação dos princípios, nem que os princípios possuem uma dimensão de peso.”Teoria dos 
princípios. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 43-56. 
182 Sobre concordância prática, confira-se a já citada e instigante obra de Humberto ÁVILA, em que o autor 
aborda de forma bastante crítica e original a doutrina dominante acerca das distinções entre princípios e regras, 
loc. cit. Resumo das idéias do autor também pode ser lido em conhecido artigo doutrinário: A distinção entre 
princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – 
Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 4, jul., 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. 
Acesso em: 17 fev. 2006. 
183 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. de Jorge M. Seña. Barcelona: Gedisa, 1994. p. 
162. 
184 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
p. 39-41. 
185 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. de Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: Fabris, 1998. p. 66-67. 
186 Em alguns casos, dada a suposta existência de uma hierarquia entre os princípios jurídicos, sustentam alguns 
autores que não há que se falar em concordância prática ou harmonização. Estando os princípios jurídicos 
presentes em todos os degraus da pirâmide normativa, teríamos princípios constitucionais, legais e até 
infralegais. Sendo assim, os princípios previstos na Constituição revestir-se-iam de maior significação e 
importância, prevalecendo em relação aos demais. Esta ressalva é deveras importante, pois para alguns autores 
(Humberto Theodoro e José Delgado, por exemplos), o princípio da intangibilidade da coisa julgada não possui 
foro constitucional, e por isso se submete ao princípio da constitucionalidade dos atos do poder público, que lhe 
é hierarquicamente superior. Esta idéia será mais bem analisada adiante. 

http://www.direitopublico.com.br/
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fim de se chegar uma resolução justa dos litígios187.  

Portanto, sendo a garantia da coisa julgada um princípio, que por natureza não é uma 

norma de validade absoluta como as regras, ela admitiria exceções, justificadas, sobretudo, 

pela aplicação do princípio da proporcionalidade, o qual, como é cediço, assume papel 

fundamental na solução de conflitos jusprincipiológicos, sendo, por isso, conceituado por 

alguns como “o princípio dos princípios”. 

 Há que se ter, entretanto, o devido cuidado no trato da matéria. A prática forense pode 

desvirtuar todo o trabalho doutrinário construído em torno da tese da relatividade da coisa 

julgada. Araken de Assis aponta esse perigo de forma bastante pertinente, in verbis: 

A rigor, o caráter absoluto emprestado á autoridade de coisa julgada 
sempre foi antes uma questão de fé e de consenso do que real 
impedimento à iniciativa da parte. Livre que é o acesso á Justiça, e a 
conseqüente formação do processo, através da demanda do autor, 
somente o acolhimento fatal e inexorável da respectiva preliminar (art. 
301, VI), seja por força de alegação do réu, seja através de apreciação 
ex officio do juiz, provocando a extinção do segundo processo (art. 
267, V), desestimulava o vencido a pôr em causa, outra vez, o mérito 
definitivamente julgado. 

Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios da 
Carta Política, comprometidos pela indiscutibilidade do provimento 
judicial, não se revela difícil prever que todas as portas se escancarão 
às iniciativas do vencido. O vírus do relativismo contaminará, 
fatalmente, todo o sistema jurídico. Nenhum veto, a priori, barrará o 
vencido de desafiar e afrontar o resultado precedente de qualquer 
processo, invocando hipotética ofensa deste ou daquele valor da 
Constituição. A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, 
sem as peias da rescisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão 
judiciário de 1º grau decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao 
pronunciamento transitado em julgado do seu Tribunal e até, 
conforme o caso, do Supremo Tribunal Federal. Tudo, naturalmente, 
justificado pelo respeito obsequioso à Constituição e baseado na 
volúvel livre convicção do magistrado inferior.188

 

É por isso que muitos doutrinadores apontam a necessidade de sistematização da 

matéria, inclusive com a alteração da legislação, a fim de que o arcabouço jurídico-processual 

forneça à doutrina da relativização uma base sustentável para a sua aplicação segura. 

                                                 
187 CANOTILHO, J. J. Gomes. A principialização da jurisprudência através da Constituição. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 98, p. 83, abr./jun., 2000. 
188 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, 
p. 12, nov., 2002. 
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 Ademais, a proposta de “relativização” da coisa julgada fundada na necessidade de 

evitar injustiças – como veremos adiante com mais detalhes – é bastante frágil. Levá-la a 

efeito poderia trazer ainda mais injustiças e instaurar um estado de insegurança geral. 

 

3.4.1.2 Os precedentes da jurisprudência brasileira 

 

Dinamarco destaca que, desde os anos 1980, podem ser visualizados, na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, alguns precedentes sobre a relativização do poder imunizante 

da coisa julgada, em alguns julgados que analisavam a garantia do justo valor de indenizações 

em processos de desapropriação imobiliária189 190. 

O Pretório Excelso entendeu, mais de uma vez, ser possível a realização de nova 

perícia em imóvel desapropriado, mesmo depois de já haver transitado em julgado a sentença 

que fixara o valor indenizatório. Do teor dos votos, Dinamarco sustenta ser possível assimilar 

a consideração dos Ministros no sentido de que, em certos casos específicos, a garantia da 

coisa julgada deve ser ponderada com a garantia da justa indenização, constitucionalmente 

assegurada. 

Dinamarco também se apóia na conhecida a posição do eminente Ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, para quem é “fascinante”, no momento atual, o 

reestudo da coisa julgada e dos seus efeitos191. O Ministro já manifestou seu posicionamento, 

em alguns julgados192, de não atribuir caráter absoluto à garantia da coisa julgada, 

sustentando que a segurança jurídica, que embasa o instituto, não pode sobrepor-se a outros 

princípios também importantes, como a moralidade pública193. 

                                                 
189 STF, 1ª Turma, RE 93.412-SC, j. 04/05/1982, relator Ministro Rafael Mayer. 
190 STF, 1ª Turma, RE 105.012-RN, j. 09/02/1988, relator Ministro Néri da Silveira. 
191 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 121. 
192 STJ, 1ª Turma, REsp 240.712-SP, j. 15/02/2000, relator Ministro José Delgado. 
193 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas: efeitos 
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Atualmente, um dos casos em que a jurisprudência brasileira tem enfrentado de forma 

direta o problema da relativização da coisa julgada é o da ação de investigação de 

paternidade. De fato, transitada em julgado a sentença proferida nesse tipo de ação, num 

determinado sentido, pode ser que exame de DNA superveniente demonstre a incorreção da 

decisão. Nesse caso, até mesmo Barbosa Moreira, crítico ferrenho da doutrina da 

relativização, afirma ser “impossível ignorar a importância social e jurídica do problema, ou 

minimizar o aspecto relacionado com os direitos da personalidade, do investigante e do 

investigado”. 

Entretanto, afirma Barbosa Moreira, o que importa mesmo nesses casos de exame 

superveniente de DNA que afirma ou nega a paternidade, em sentido contrário ao que 

decidido numa eventual sentença transitada em julgado, é “a convicção de que tal 

desconformidade seria evitável se se pudesse contar com a prova científica, não disponível ao 

tempo do processo”194. 

É por isso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, nesses 

casos, a propositura de ação rescisória com base no art. 485, VII, do Código de Processo Civil 

(obtenção de documento novo cuja existência o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso, 

e que seja capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável)195. O STJ tem 

considerado que o laudo de exame de DNA obtido após o trânsito em julgado da decisão 

proferida na investigatória de paternidade pode ser considerado um “documento novo”196. 

É preciso destacar, todavia, que nesses casos a jurisprudência não está, 

verdadeiramente, desconsiderando a coisa julgada formada, sobretudo porque a propositura de 

                                                                                                                                                         
da coisa julgada e princípios constitucionais. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 26, n. 
103, p. 21-22, jul./set., 2001. 
194 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 56.  
195 Sobre o tema, confira-se, por todos: FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: um novo tratamento 
da coisa julgada nas ações relativas à filiação. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre, Síntese, 
v. 4, n. 13, p. 85-101, abr./jun., 2002.  
196 STJ, 4ª Turma, REsp 226.436/PR, j. 07/08/2003, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira; STJ, 3ª 
Turma, REsp 107.248/GO, j. 07/05/1998, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. 
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ação rescisória pressupõe a existência de uma res judicata a ser desconstituída. O que se tem 

admitido, tão-somente, é uma interpretação extensiva do inciso VII, do art. 485, do CPC, de 

modo a reconhecer como documento novo o laudo de exame de DNA obtido posteriormente 

ao transito em julgado do decisum. 

Não é demais pôr em relevo que o Tribunal (refere-se ao STJ) de 
modo algum declarou “nula” a sentença rescindenda, nem inventou 
novo meio de provocar o reexame da matéria. Limitou-se a enquadrar 
a espécie na lei processual, mediante a flexibilização, perfeitamente 
razoável, do conceito de “documento novo”. Soube conciliar – e faz 
jus, por isso, a todos os louvores – uma alegada exigência de justiça 
com o respeito ao ordenamento posto.197

 

Por fim, uma observação importante deve ser feita quanto a esse tema. Não se deve 

jamais desconsiderar o fato de que, mesmo nesses casos, a solução em torno da quebra da 

coisa julgada deve ponderar os valores em jogo – segurança jurídica e dignidade da pessoa 

humana – uma vez que em diversas ocasiões os vínculos de filiação afetiva podem ter-se 

estabelecido de maneira forte. 

Sendo assim, como bem destaca Marinoni, não se deve dar uma excessiva importância 

à questão biológica quando se discute a relativização da coisa julgada nas ações 

investigatórias de paternidade, pois nessas demandas as relações afetivas que se formam entre 

as partes é deveras relevante198. 

 

3.4.1.3 A doutrina estrangeira e a “relativização” da coisa julgada 

 

Dinamarco menciona que em obra clássica datada de 1978, Eduardo Couture, o 

príncipe dos processualistas latino-americanos, já admitia a revisão de decisões passadas em 

julgado, mesmo não havendo no ordenamento jurídico uruguaio previsão expressa neste 

                                                 
197 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 57. 
198 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais: a questão da relativização da 
coisa julgada material. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 52, n. 317, p. 26, mar., 2004. 
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sentido. A obra de Couture199 se prende à análise de decisões que transitaram em julgado 

acobertando fraudes, gerando a por ele denominada coisa julgada delinqüente. Para o jurista, 

impedir a revisão da sentença, nestes casos, seria “o desprestígio máximo e a negação do 

direito”. 

Na verdade Couture já propunha, num ensaio clássico datado de 1940 – e não citado 

por Dinamarco –, a por ele denominada acción revocatória de la cosa juzgada fraudulenta, 

destinada a atacar a coisa julgada quando a mesma for obtida mediante fraude200.   

O professor da USP também destaca a posição de Juan Carlos Hitters, eminente 

professor da Universidade de La Plata que, em obra datada de 1977201, também defende a 

possibilidade de revisão da coisa julgada, ainda que o ordenamento jurídico não contemple 

permissão expressa. Com vistas à realização plena da justiça, Hitters admite que se afaste, em 

determinados casos, a autoridade da coisa julgada. 

No direito norte-americano, ainda segundo Dinamarco, também haveria autores que se 

preocupam em estudar “exceções à aplicação da coisa julgada”. Destaca ele que a posição dos 

tribunais e dos autores norte-americanos é de uma consciente e equilibrada relativização da 

coisa julgada, cujo efeito imunizante eles condicionam à compatibilidade com certos valores 

tão elevados quanto o da definitividade das decisões202. 

Dinamarco não cita João de Castro Mendes em seu ensaio, mas acreditamos que suas 

posições se coadunam com as dos autores citados pelo processualista da USP203. Nos idos de 

1960, o processualista português João de Castro Mendes faz uma colocação, indagando em 

                                                 
199 COUTURE, Eduardo Juan. Revocación de los atos procesales fraudulentos. In: Estudios de derecho 
procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1978, p. 388. 
200 Idem. La acción revocatoria de la cosa juzgada fraudulenta. Revista Jurídica Argentina. Buenos Aires, La 
Ley, t. 16, p. 5-32, 1940. 
201 HITTERS, Juan Carlos. Revisión de la cosa juzgada. La Plata: Platense, 1977. p. 325. 
202 Luiz Guilherme MARINONI contesta essa colocação de Dinamarco, afirmando que “não parece ser essa a 
posição defendida pela doutrina americana mais abalizada”. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais: a 
questão da relativização da coisa julgada material. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 52, n. 317, p. 25, mar., 
2004. 
203 MENDES, João de Castro. Limites objectivos do caso julgado em processo civil. Lisboa: Atica, 1968, p. 
26. 
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que medida vícios da sentença, ou os “contravalores ou valores jurídicos negativos 

correspondentes”, impediriam a “gênese e força do caso julgado”. Para o autor, a inexistência 

jurídica e a nulidade absoluta afastariam o “caso julgado”, bem como afastariam quaisquer 

outros efeitos da sentença. Esta idéia de inexistência jurídica da sentença, que Castro Mendes 

já mencionava desde a década de 60, foi recentemente tratada em obra escrita pela professora 

Teresa Wambier, em parceria com José Miguel Garcia Medina. E, no nosso entender, a tese é 

bastante próxima das idéias de Dinamarco, o qual sustenta, em defesa da “relativização”, a 

impossibilidade jurídica dos efeitos substanciais da sentença. 

 

3.4.1.4 Os exemplos utilizados 

 

 Na ânsia de demonstrar o acerto de sua tese e a pertinência de suas ponderações, 

Dinamarco lança mão de diversos exemplos, nos quais, segundo ele, as sentenças não teriam 

força para se impor, por ditarem um preceito juridicamente impossível. 

Imagine-se uma sentença que declarasse o recesso de algum Estado 
federado brasileiro, dispensando-o de prosseguir integrado na 
República Federativa do Brasil. Um dispositivo como esse chocar-se-
ia com um dos postulados mais firmes da Constituição Federal, que é 
o da indissolubilidade da Federação. Sequer a mais elevada das 
decisões judiciárias, proferida que fosse pelo órgão máximo do Poder 
Judiciário, seria suficiente para superar a barreira política representada 
pelo art. 1º da Constituição. Imagine-se também uma sentença que 
condenasse uma pessoa a dar a outrem, em cumprimento de cláusula 
contratual, determinado peso de sua própria carne, em conseqüência 
de uma dívida não honrada; 194 ou que condenasse uma mulher a 
proporcionar préstimos de prostituta ao autor, em cumprimento ao 
disposto por ambos em cláusula contratual. Sentenças como essas 
esbarrariam na barreira irremovível que é o zelo pela integridade física 
e pela dignidade humana, valores absolutos que a Constituição Federal 
cultiva (art. 1º, inc. III e art. 5º). Pensar ainda na condenação do 
devedor à prisão por dívida, fora dos casos constitucionalmente 
ressalvados (art. 5º, inc. LXVII). 
 

 Não se constrói uma teoria, data máxima vênia, com a indicação de situações – como 

direi? – absurdas, impossíveis de acontecerem na prática. Comentando os exemplos, assim se 

manifestou Barbosa Moreira: “reconheça-se desde logo que os exemplos são, por assim dizer 
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(sem ironia), pitorescos. Outra questão é saber se existe alguma probabilidade de que 

hipóteses tão esdrúxulas se concretizem no mundo real”204. 

 Quem também defende a tese da relativização da coisa julgada lançando mão de vários 

exemplos, alguns surreais – sentença que permite a brasileiro naturalizado o exercício da 

Presidência da República –, é o Ministro do Superior Tribunal de Justiça José Augusto 

Delgado205.  

 

3.4.2 A fragilidade da tese 

 

 Ora, o que se percebe, claramente, nas formulações doutrinárias do eminente jurista – 

e de tantos outros que o seguiram – é a preocupação de não permitir que decisões que ele 

considera injustas sejam acobertadas pelo manto de autoridade da res judicata. Trata-se, não 

há dúvidas, de uma preocupação nobre e, em certa medida, justificável. O erro da sua 

formulação teórica está no fato de não perceber que essa preocupação com a justiça sempre 

esteve presente na teoria do direito processual, ainda que com menos intensidade a depender 

do momento histórico vivenciado. E essa preocupação não foi esquecida quando se criou a 

coisa julgada. 

 Não se pode admitir a crítica à teoria da coisa julgada sob o falso argumento de que 

toda a sua construção não teria, supostamente, se preocupado com a produção de resultados 

injustos. A prova cabal de que a construção teórica que embasa a coisa julgada se preocupou, 

e muito, com a eventual injustiça das decisões foi a previsão da ação rescisória, instrumento 

processual que se destina, especificamente, a revisar as decisões transitadas em julgado que 

contenham certos vícios que as tornem, por assim, dizer, injustas. Nesse sentido, são muito 

                                                 
204 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 53. 
205 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 103. 
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elucidativas as palavras de Marinoni, um dos grandes processualistas pátrios que não aderiu à 

doutrina da “relativização”, in verbis: 

[...] se a definitividade inerente à coisa julgada pode, em alguns casos, 
produzir situações indesejáveis ao próprio sistema, não é correto 
imaginar que, em razão disso, ela simplesmente possa ser 
desconsiderada. 
Nesse sentido, não parece que a simples afirmação de que o Poder 
Judiciário não pode emitir decisões contrárias à justiça, à realidade 
dos fatos e à lei possa ser vista como um adequado fundamento para o 
que se pretende ver como “relativização” da coisa julgada. Ora, o 
próprio sistema parte da idéia de que o juiz não deve decidir desse 
modo, mas não ignora – nem poderia – que isso possa ser feito. Tanto 
é que prevê a ação rescisória, cabível em casos tipificados pela lei.206

 

Assim, é descabida a afirmação de que sentenças injustas não são, nunca, acobertadas 

pela coisa julgada material, e que nesses casos, portanto, poderiam ser revistas a qualquer 

tempo, independentemente de propositura de ação rescisória. O grau de incerteza e 

insegurança que se instauraria comprometeria o exercício da jurisdição207, em afronta ao 

Estado de Direito e aos seus princípios norteadores.  

Ora, como já destacamos no capítulo anterior, jamais se conseguirá criar um sistema 

perfeito, no que tange à justiça. E, mais uma vez lembrando uma memorável passagem de 

Couture, ainda que se crie esse sistema perfeito, a justiça plena será algo inalcançável, haja 

vista que o ser humano, a quem cabe a aplicação do direito, não é infalível nem sobrenatural 

como o juiz Hércules, a que alude Dworkin208. No mesmo sentido são as colocações de 

Barbosa Moreira, in verbis: 

Naturalmente se concebe que, em algum caso, a coisa julgada se 
desvie daquilo que existia, segundo o direito material. Os juízes não 
gozam da prerrogativa da infalibilidade: podem apreciar mal a prova, 
resolver erroneamente as quaestiones iuris; 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. De sua possível injustiça, 

                                                 
206 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais: a questão da relativização da 
coisa julgada material. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 52, n. 317, p. 16-17, mar., 2004. 
207 “Ora, admitir que o Estado-juiz errou no julgamento que se cristalizou, obviamente implica aceitar que o 
Estado-juiz pode errar no segundo julgamento, quando a idéia de ‘relativizar’ a coisa julgada não traria qualquer 
benefício ou situação de justiça”, ibidem, p. 17. 
208 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
p. 165 et seq. Segundo Dworkin, Hércules é um juiz, inventado por ele, que possui “capacidade, sabedoria, 
paciência e sagacidade sobre-humanas” (p. 165).  
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todavia, só há cogitar se ainda é utilizável algum meio de tentar 
modifica-la. Formada a res judicta, corre-se sobre a questão uma 
cortina de fumaça, que apenas por disposição legal – a título 
excepcional, repita-se – pode consentir que se afaste.209

 

 Não se pode esquecer, ainda – e parece que os defensores da “relativização” não 

atentam para esse fato – que durante todo o curso da relação jurídico-processual o 

ordenamento oferece todos os meios necessários para que as partes defendam seus direitos e 

para que o julgador, ao decidir a lide, faça-o de forma justa, conforme o direito. E mesmo 

que, seguindo o processo seus trâmites normais, não se alcance, ao final da atividade 

cognitiva do magistrado, um resultado justo, abre o ordenamento jurídico a possibilidade de 

revisão dessa suposta injustiça, com o ajuizamento da ação rescisória, que possui, diga-se, 

talvez o prazo mais longo de todos os atos processuais: dois anos. Mais uma vez, abrimos 

espaço para as ponderações de Barbosa Moreira, in verbis: 

A lei procura, não há dúvida, criar todas as condições para que o 
produto final da atividade cognitiva reflita com fidelidade a 
configuração jurídica da espécie. Com tal objetivo, ela enseja às partes 
amplas oportunidades de apresentar ao órgão julgador argumentos e 
provas; pode autorizá-lo (e, em nosso ordenamento, expressis verbis o 
autoriza: art. 130) a buscar por iniciativa própria elementos 
necessários à formação de seu convencimento; abre aos interessados a 
possibilidade de impugnar, uma ou mais vezes, as decisões que lhes 
parecerem incorretas; chega, em certas hipóteses (como, entre nós, as 
do art. 475 e dispositivos análogos), a fazer obrigatória a revisão, em 
grau superior, da matéria julgada. Há, porém, um momento em que à 
preocupação de fazer justiça se sobrepõe a de não deixar que o litígio 
se eternize. Desse momento em diante, impede a lei que se prossiga na 
investigação; e, se foi julgado o mérito (= foi composta a lide), proíbe 
que, em qualquer processo futuro, se ressuscite o assunto. Algumas 
legislações, como a nossa, nem mesmo aí põem um ponto final: 
permitem ainda a impugnação da decisão, mas têm o cuidado de 
limita-la a determinados casos, havidos por muito graves e 
taxativamente previstos, e, em geral, tratam de fixar um prazo fatal 
para a utilização da via impugnativa – consoante se dá, no direito 
brasileiro, com a ação rescisória (art. 495).210

 

 Resta claro, ao que nos parece, que propugnar a chamada “relativização” da coisa 

julgada sob o argumento de que o ordenamento jurídico não pode tolerar a eternização de 

                                                 
209 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada ‘relativização’ da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 48. 
210 MOREIRA, loc.cit. 
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injustiças é algo, além de injustificável, despropositado. Afinal, dado o conteúdo altamente 

valorativo da expressão justiça, quem garante que uma eventual injustiça acobertada pela 

coisa julgada será corrigida por decisão posterior? Enfim: quem dirá o que é justiça, afinal? 

Ou, ainda: há justiça sem segurança? 

 As questões postas acima não são nada novas. Elas sempre foram objeto das 

preocupações dos processualistas, ainda que, como já frisado, com intensidade menor ou 

maior, a depender do momento histórico vivido pela sociedade. 

 Quando se pensou na criação da coisa julgada, como instituto processual destinado a 

pôr fim às incertezas decorrentes da relação jurídico-processual, é óbvio que se imaginou a 

possibilidade de produção de resultados injustos, mas, como bem disse Nelson Nery Junior, 

teve o sistema jurídico que aceitar conviver com essas possíveis sentenças injustas, até porque 

“o risco político de haver sentença injusta [...] no caso concreto parece ser menos grave do 

que o risco político de instaurar-se a insegurança geral com a relativização (rectius: 

desconsideração) da coisa julgada”211. Ou, como ponderou Araken de Assis, “parece pouco 

provável que as vantagens da justiça do caso concreto se sobreponham às desvantagens da 

insegurança geral”212. 

 A discussão sobre a possibilidade de a sentença conter injustiças, bem como sobre a 

possibilidade de imunização dessas supostas injustiças pela autoridade da coisa julgada já foi 

exaustivamente travada pelos doutrinadores ao longo dos anos, e isso não impediu que se 

“inventasse” a coisa julgada. 

A doutrina já discutiu à exaustão a questão da validade e eficácia da 
sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo 
intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se 
inconstitucional ou ilegal. Os constitucionalistas, processualistas e 
civilistas debateram a matéria e, depois de o questionamento evoluir 
durante mais de século, a conclusão a que se chegou – e hoje se 
encontra praticamente extratificada na doutrina mundial, isto é, não 
mais suscetível de discussão – é a de que a coisa julgada material tem 

                                                 
211 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 507. 
212 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, 
p. 27, nov., 2002. 
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força criadora, tornando imutável e indiscutível a matéria por ela 
acobertada, independentemente da constitucionalidade, legalidade ou 
justiça do conteúdo intrínseco dessa mesma sentença. Eventuais vícios 
de validade e de eficácia devem ser discutidos em recurso ou, 
posteriormente, em ação autônoma de impugnação (v.g. ação 
rescisória: CPC 485; embargos do devedor: CPC 741).213

 

 Também não nos impressiona o argumento, constante do texto de Dinamarco, mas 

também presente em textos de outros defensores214 da “relativização”, que essa proposta não 

seria regra, destinando-se apenas aos casos em que a injustiça fosse flagrante, intolerável, 

absurda, entre outros tantos adjetivos215. Parece que esses autores, ao perceberem a 

fragilidade da tese por eles defendida, tentam de certo modo objetivar um conceito que é, por 

natureza, altamente subjetivo. 

 Ocorre que a “solução” não é satisfatória. Afinal, não conseguimos perceber como se 

pode estabelecer uma gradação da justiça em níveis de gravidade. Com efeito, toda injustiça é 

grave, toda injustiça é intolerável. Ademais, ainda que fosse viável estabelecer essa gradação, 

entraríamos num círculo vicioso. De fato, em vez de os adjetivos associados à expressão 

injustiça conferirem a ela um mínimo de objetividade, o que ocorre é exatamente o contrário: 

tais adjetivos – que já são, em si, expressões com conteúdo um tanto subjetivista – passam a 

ostentar a mesma carga de subjetivismo e valoração que a expressão adjetivada. Podemos 

dizer, aqui, sem medo, que o acessório segue o principal. Enfim, identificar o que seja uma 

injustiça intolerável é tão difícil – ou mesmo impossível – quanto identificar o que vem a ser 

uma “mera” injustiça216. 

                                                 
213 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 507-
508. 
214 “A sentença judicial, mesmo coberta com manto da coisa julgada, não pode ser veículo de injustiças”. 
DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas: efeitos da 
coisa julgada e princípios constitucionais. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 26, n. 103, 
p. 31, jul./set., 2001. 
215 “Ao concluir este estudo, é necessário realizar uma importante ressalva a tudo o que foi dito. A solução 
alvitrada é excepcional, extraordinária, cabível somente em situações teratológicas, nas quais realmente não faça 
sentido e seja de extrema inconveniência à sociedade o respeito à coisa julgada”. LOPES, Bruno Vasconcelos 
Carrilho. Coisa julgada e justiça das decisões. Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, a. 100, v. 374, p. 32, 
jul./ago., 2004. 
216 José Carlos Barbosa MOREIRA, ao abordar essa questão, faz um interessante registro, apontando que a 
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A tese da “relativização” da coisa julgada fundada na necessidade de revisão de 

injustiças, portanto, não nos seduz, tampouco encanta a maioria dos processualistas217. Na 

doutrina pátria, há autores que a criticam de forma veemente, como o faz Nelson Nery Júnior. 

Para este autor, a coisa julgada, por sua intrínseca relação com o princípio segurança jurídica, 

é elemento de existência do Estado Democrático de Direito, e pregar a sua desconsideração 

nos casos de suposta injustiça chega a ser uma idéia de origem ‘nazista’218. Vale a pena 

transcrever algumas palavras do autor, que explicam claramente a sua posição: 

A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é 
manifestação do Estado Democrático de Direito. Entre o justo 
absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema 
constitucional brasileiro optou pelo segundo (justo possível), que é 
consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. 
Descumprir-se a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático 
de Direito, fundamento da República brasileira219. 
 

 Nelson Nery ainda afirma, como também já destacamos, que essa tese da 

“relativização” da coisa julgada é velha e ultrapassada. Sustenta que o sistema jurídico pode e 

deve conviver com a sentença injusta, afirmando ainda que o risco político de elas existirem, 

como já frisamos acima, é menor do que o risco trazido pela relativização da coisa julgada, 

que acaba instaurando uma situação de insegurança geral.  

 Diversos autores também criticam de forma veemente a tese da “relativização” da 

                                                                                                                                                         
distinção entre o que é grave ou não “tem sido fonte constante de incômodas dificuldades práticas, ao longo do 
tempo”. O autor exemplifica com a discussão que se instaurou durante anos sobre a teoria da culpa. E conclui: 
“seria lamentável que tivéssemos de desperdiçar mais tempo e energias no trato de questão análoga, a fim de 
discernir as hipóteses de ‘injustiça grave’ e de ‘injustiça leve’, aquelas suscetíveis, estas não (por quê?), de 
fundamentar a revisão do julgado – com o risco de nos enlearmos num casuísmo exacerbado... e exacerbante”.  
Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. Revista Forense. Rio de Janeiro, 
Forense. v. 377, p. 52. 
217 A partir de certo momento, justa ou injusta, correta ou incorreta, a sentença deverá se tornar indiscutível, 
conferindo, assim, por decorrência, estabilidade a determinada jurídica.” PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa 
julgada civil: análise, crítica e atualização. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Aide, 1998. p. 46. 
218 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 509. 
Diz o autor, de forma contundente: “Adolf Hitler assinou, em 15.7.1941, a Lei para a Intervenção do Ministério 
Público no Processo Civil, dando poderes ao parquet para dizer se a sentença seria justa ou não, se atendia aos 
fundamentos do Reich alemão e aos anseios do povo alemão. Se o Ministério Público alemão entendesse que a 
sentença era injusta, poderia propor ação rescisória (Wiederaufnahme des Verfahrens) para que isso fosse 
reconhecido. A injustiça da sentença era, pois, uma das causas de sua rescindibilidade pela ação rescisória alemã 
nazista. Interpretar a coisa julgada, se justa ou injusta, se ocorreu ou não, é instrumento de totalitarismo, de 
esquerda ou de direita, nada tendo a ver com democracia, com o Estado Democrático de Direito”.   
219 Ibidem, p. 501. 
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coisa julgada que acoberta decisões supostamente injustas. Em obra recentíssima, o professor 

da USP José Ignácio Botelho de Mesquita afirma que se trata de um “movimento 

juridicamente retrógrado e politicamente anacrônico”220. 

 Outros juristas de renome também criticam o movimento doutrinário que prega a 

relativização da coisa julgada com base na justiça das decisões221. E o argumento destes 

autores, em linhas gerais, é quase sempre o mesmo: a garantia da coisa julgada é algo 

intrínseco ao princípio da segurança jurídica e, conseqüentemente, ao Estado Democrático de 

Direito, não podendo ser desconsiderada senão nos restritos casos em que o próprio 

ordenamento jurídico admite. 

 Não se pode negar que as advertências feitas por ilustres juristas, como Nelson Nery 

Júnior, Barbosa Moreira e Luiz Guilherme Marinoni são absolutamente pertinentes. Também 

não se pode negar que a relativização da coisa julgada, apregoada como algo excepcional pela 

doutrina222, rapidamente será transformada pela prática forense brasileira em regra, como 

ocorreu, recentemente, com a já famosa exceção de pré-executividade. 

 É forçoso reconhecer, pois, os equívocos presentes nas lições de alguns renomados 

processualistas que advogam a tese da relativização da coisa julgada com base na justiça das 

decisões. Sustentar, como fazem alguns, que a coisa julgada não possui foro constitucional, 

                                                 
220 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 89-123. 
221 Cf. GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
em relação à coisa julgada anterior. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial 
tributário. São Paulo: Dialética, 2002. v. 5; e PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e relativização da 
coisa julgada. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, Síntese, v. 22, 2003. 
222 Esta é uma preocupação muito clara no texto de Cândido Rangel DINAMARCO. Diz o autor: “a linha 
proposta não vai ao ponto insensato de minar imprudentemente a auctoritas rei iudicatae ou transgredir 
sistematicamente o que a seu respeito assegura a Constituição Federal e dispõe a lei. Propõe-se apenas um trato 
extraordinário destinado a situações extraordinárias com o objetivo de afastar absurdos, injustiças flagrantes, 
fraudes e infrações à Constituição – com a consciência de que providências destinadas a esse objetivo devem ser 
tão excepcionais quanto é a ocorrência desses graves inconvenientes. Não me move o intuito de propor uma 
insensata inversão, para que a garantia da coisa julgada passasse a operar em casos raros e a sua infringência se 
tornasse regra geral”. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 109, p. 36, jan./mar., 2003. 
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entre outras coisas, é demasiado exagerado223. 

 Mas isso não significa que nos neguemos a revisitar o tema da coisa julgada, 

pensando-o em novas bases, atentos que estamos aos novos paradigmas do direito processual 

moderno. 

 É o que faremos no capítulo seguinte, analisando a chamada coisa julgada 

inconstitucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Este é, por exemplo, o entendimento de Humberto Theodoro Júnior, para quem a noção de imutabilidade da 
coisa julgada, em nosso ordenamento jurídico, não tem sede constitucional, pois resulta de norma contida no 
Código de Processo Civil. THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada 
inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). 
Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. Assim também pensa o Ministro do 
STJ José Augusto DELGADO, que vai ainda mais longe, considerando que não apenas a garantia da coisa 
julgada, mas também seu princípio informador, a segurança jurídica, são valores infraconstitucionais, oriundos 
de regramento processual, em Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas. Revista 
de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 103, p. 20-21, jul./set., 2001. 
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CAPÍTULO 4 - A NOÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NO 

CONTEXTO DA RECENTE TENDÊNCIA DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA 

JULGADA 

 

4.1 A COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL 

 

 Ao lado das idéias que defendem a “relativização” da coisa julgada quando a sentença 

contiver injustiças intoleráveis, abordadas no capítulo antecedente, desenvolve-se também 

uma outra corrente doutrinária, liderada por Humberto Theodoro Júnior224, que propugna a 

“relativização” da res judicata quando a sentença ostenta vício de inconstitucionalidade. Diz-

se que, nesse caso, estaríamos diante de uma coisa julgada inconstitucional, merecedora de 

tratamento distinto ao conferido à coisa julgada “meramente” ilegal, dada a gravidade maior 

representada pela mácula de inconstitucionalidade que a atinge225. 

Sempre pertinente, Barbosa Moreira – o qual, como visto, critica o uso da expressão 

“relativização” da coisa julgada – também critica a expressão coisa julgada 

inconstitucional226. Explica o mestre que inconstitucional pode ser a sentença, mas não a 

coisa julgada. Diz ele: 

salvo engano, o que se concebe seja incompatível com a Constituição 
é a sentença (lato sensu): nela própria, e não na sua imutabilidade (ou 
na de seus efeitos, ou na de uma e outros), é que se poderá descobrir 

                                                 
224 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. Após o lançamento de suas idéias, houve, como já 
destacamos acima, fundadas objeções de renomados juristas a elas, o que fez Humberto THEODORO JÚNIOR e 
Juliana Cordeiro de FARIA responderem as ditas objeções em outro texto: O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 127, p. 11-53, set., 2005. 
225 DIAS, Francisco Barros. Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 39, dez., 1998. Diz o autor: “Vale salientar que a coisa julgada está 
calcada na segurança, estabilidade e certeza jurídicas, quando há apenas violação de norma infraconstitucional, o 
que não se pode dizer, igualmente, com relação a uma norma constitucional violada. Aí, esses princípios que 
fundamentam a coisa julgada não são suficientes para mantê-la de forma definitiva, porque a lei maior é que 
restou violada, comprometendo-se assim o berço de todo o sistema.” 
226 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 44. 
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contrariedade a alguma norma constitucional. 
 

Eduardo Talamini, ao que nos parece, também faz objeções ao uso da expressão, in 

verbis: 

A coisa julgada é apenas a qualidade de imutabilidade que recai sobre 
o comando contido na sentença. Não se confunde com o próprio 
conteúdo da sentença, com seus fundamentos ou sequer com seu 
decisum. Portanto, quando se alude a “coisa julgada inconstitucional”, 
tem-se em vista uma “inconstitucionalidade” que reside na própria 
sentença: está pressuposta ou situada no decisum, ou dele é um reflexo 
– e a coisa julgada só faz perpetuar esse comando. A rigor, trata-se de 
“sentença inconstitucional” revestida de coisa julgada.227

 

Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro reconhecem a pertinência da crítica, mas 

respondem especificamente à objeção de Barbosa Moreira, in verbis: 

O certo, porém, é que se costuma, freqüentemente, na linguagem 
tomar o continente pelo conteúdo, quando, por exemplo, se afirma que 
o Brasil jogou contra a Colômbia, no campeonato de futebol, ou a 
medicina tem incrementado as pesquisas sobre determinado vírus, 
quando, na verdade, foi a equipe da seleção do Brasil que enfrentou a 
seleção da Colômbia, são os médicos que estão pesquisando. Assim, 
quando se fala em coisa julgada contrária à Constituição, o que 
realmente se está afirmando é que uma sentença transitada em julgada 
praticou a ofensa.228

 

 De fato, não podemos discordar que a expressão é, digamos, atécnica. Todavia, o 

próprio Eduardo Talamini, que, como dito acima, contesta a expressão, posteriormente a 

justifica. Concordamos com seu posicionamento, e por isso usaremos a expressão ao longo do 

estudo. Eis o que diz o jovem processualista, in verbis: 

Compreende-se também a alusão à “coisa julgada inconstitucional”, 
em vez de “sentença inconstitucional”, porque é nesses casos que se 
põe o impasse de maior gravidade: a coisa julgada proíbe a cassação 
ou revisão da sentença, assim como, nos limites objetivos e subjetivos 
em que vigora, desautoriza qualquer outro comando que se lhe 
contraponha. 
Daí que a primeira utilidade da expressão “coisa julgada 
inconstitucional” está em enfatizar o cerne da questão: em que medida 
a garantia constitucional da coisa julgada deve prevalecer quando está 
conferindo estabilidade, “imunidade”, a um pronunciamento 
incompatível com outros valores e normas constitucionais? 

                                                 
227 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 404. 
228THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 127, p. 11-53, set., 2005. 
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A expressão reveste-se ainda de uma segunda relevância sistemática: 
presta-se a deixar claro que toda e qualquer discussão sobre quebra da 
coisa julgada só é legítima se norteada por parâmetros 
constitucionais.229

 

A tese da coisa julgada inconstitucional – é forçoso reconhecer – possui maior 

respaldo jurídico do que a analisada no capítulo anterior, o que não significa, porém, que seja 

imune a críticas. 

 Além de ser mais bem formulada, a tese da coisa julgada inconstitucional suscita um 

maior número de situações merecedoras de comentários. Afinal, já se dá, na nossa opinião, 

um tratamento diferenciado a esse fenômeno processual, seja pela jurisprudência230, seja pelo 

próprio arcabouço legal vigente231. 

 Por essas razões, sobretudo, o problema da coisa julgada inconstitucional será 

analisado com mais detalhes no presente capítulo. 

 

4.2 UMA TENTATIVA DE SISTEMATIZAÇÃO DA MATÉRIA 

 

Pode-se perceber claramente que, no estudo doutrinário e jurisprudencial acerca da 

relativização da coisa julgada, há um “indisfarçável casuísmo” no elenco de casos em relação 

                                                 
229 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 405. 
230 Não-aplicação da súmula nº 343, do Supremo Tribunal Federal, quando a ação rescisória se baseia na 
ocorrência de ofensa literal á dispositivo normativo da Constituição Federal. 
231 Possibilidade de alegar, nos embargos, a inexigibilidade do “título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a 
Constituição Federal” (art. 741, parágrafo único, do CPC, acrescentado pela Medida Provisória n.º 2.180-
35/2001). Sobre o assunto, é imprescindível a leitura do excelente texto de TALAMINI, Eduardo. Embargos à 
execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 106, abr./jun., 2002. Já dissemos, em artigo doutrinário, que “ficamos impressionados com a 
quantidade de autores que têm escrito recentemente sobre a relativização da coisa julgada sem mencionar, no 
mais das vezes, uma linha sequer ao dispositivo legal acima mencionado. Para nós, é muito clara a relação entre 
o tema e a norma. Afinal, o ‘título judicial’ de que fala a lei nada mais é do que uma sentença transitada em 
julgado, que está sendo executada. E a sua ‘inexigibilidade’, como diz o texto legal, decorre justamente da sua 
inconstitucionalidade. Em suma: estamos diante de uma coisa julgada inconstitucional, a qual está sendo 
relativizada, na medida em que se está admitindo a contestação de sua exigibilidade em sede de embargos à 
execução, ou seja, independentemente de ação rescisória, e eventualmente mesmo após o prazo decadencial para 
sua propositura”. 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. Revista Dialética de Direito 
Processual. São Paulo, Dialética, n. 24, mar., 2005. 
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aos quais tem sido admitida a mitigação dos rigores da res judicata. É fácil, é verdade, 

perceber um objetivo comum: dar prevalência a valores substanciais, como a justiça das 

decisões, em detrimento de regras processuais232. No entanto, não se vê o mesmo esforço 

comum para uma precisa sistematização da matéria, com o estabelecimento de critérios 

objetivos para a definição dos casos em que a autoridade da coisa julgada deva ser 

“relativizada”, e em que limites isso deve ocorrer. 

Um caminho viável, todavia, para o tratamento sistêmico da matéria, obediente a 

critérios e contornos pré-estabelecidos, pode ser o desenvolvimento do estudo da chamada 

“coisa julgada inconstitucional”, que vem ganhando corpo na doutrina pátria, e que já 

acarretou, inclusive, polêmicas alterações na legislação processual, como se verá a seguir. 

 

4.2.1 A delimitação do sentido genérico da expressão coisa julgada inconstitucional 

(rectius: sentença inconstitucional) 

 

Sendo a nossa proposta, em princípio, sistematizar o estudo da relativização da coisa 

julgada, tendo por base o aperfeiçoamento da análise sobre a coisa julgada inconstitucional, 

cumpre-nos, como ponto de partida, definir o instituto, para somente depois descermos a 

considerações específicas mais próximas ao objeto central do trabalho, que é a análise de suas 

repercussões nas demandas jurídico-tributárias. 

Vimos que, embora já se venha, há algum tempo, contestando a autoridade absoluta da 

coisa julgada, pugnando-se pela mitigação de seus efeitos em determinados casos, as 

considerações doutrinárias e os precedentes jurisprudenciais neste sentido caracterizam-se 

pelo casuísmo. Nosso primeiro intuito, pois, é procurar algo em comum nestas considerações 

e precedentes, que é justamente a noção de inconstitucionalidade. Nesse sentido, é 

                                                 
232 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 109, p. 25, jan./mar., 2003. 
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imprescindível recorrermos às lições do eminente constitucionalista português Paulo Otero. 

Da superioridade hierárquico-normativa da Constituição, o autor extrai a formulação do 

“princípio da constitucionalidade”, e conclui que todo e qualquer ato emanado do poder 

público deve submeter-se a ele, sob pena de invalidade233. 

Francisco Barros Dias, em artigo doutrinário no qual reproduziu a síntese das idéias 

que defendeu em sua dissertação de mestrado, assim se manifesta: 

Nas sábias palavras de Canotilho, a Constituição é “o fundamento da 
coerência intrínseca do ordenamento jurídico, tanto pelo 
estabelecimento de regras de hierarquia e de ordenação entre as 
diversas fontes como pelo estabelecimento dos princípios jurídicos 
fundamentais a que hão de obedecer todas as demais fontes”. 
Acrescenta o mesmo mestre que “compete à Constituição, como 
norma primária sobre a produção jurídica, identificar as fontes do 
ordenamento jurídico, ou seja, as fontes de produção normativa, e 
determinar a validade e eficácia de cada uma delas em relação às 
demais”. 
Constata-se assim, que a Constituição, como fonte primeira do 
ordenamento jurídico, é a vertente de todas as normas emanadas do 
Estado, devendo estas, necessariamente, se sujeitarem a esse princípio 
hierárquico, inclusive as decisões judiciais, sob pena de desfigurar 
todo o edifício construído para emprestar “validade e eficácia” a cada 
uma dessas normas.234

 

Parte-se da premissa de que a inconstitucionalidade de um ato se reduz a uma relação 

de validade: se o ato for conforme a Constituição Federal, será válido; se não o for, será 

inválido, nulo de pleno direito. Vale frisar que o conceito de ato, aqui, é abrangente, 

envolvendo todo e qualquer provimento emanado do poder público, inclusive as decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário. Este destaque é importante, uma vez que, como observa 

Humberto Theodoro Júnior – citando lições de Paulo Otero –, em tema de 

inconstitucionalidade, durante muito tempo, as atenções e preocupações dos juristas se 

voltaram para o exame da desconformidade constitucional dos atos legislativos, o que 

contribuiu para a institucionalização do mito da impermeabilidade das decisões judiciais 

passadas em julgado, ainda que contivessem vícios de inconstitucionalidade. Eis as palavras 

                                                 
233 OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993.  
234 DIAS, Francisco Barros. Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 36, dez., 1998. 
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do autor, in verbis: 

[...] ao longo de mais de duzentos anos, o que se observa é que, em 
tema de inconstitucionalidade, as atenções e preocupações jurídicas 
sempre se detiveram no exame da desconformidade constitucional dos 
atos legislativos. Verifica-se, assim, que a grande parte dos estudos 
produzidos desde então centra-se na análise da 
constitucionalidade/inconstitucionalidade dos atos legislativos, não 
havendo uma maior preocupação com os atos do Poder Judiciário, em 
especial suas decisões que, sem a menor dúvida, são passíveis de 
serem desconformes à Constituição.235

 

 O princípio da constitucionalidade, portanto, resume a idéia de respeito incondicional 

à ordem constitucional vigente. Do seu enunciado extraímos todos os demais princípios e 

valores que informam o nosso ordenamento jurídico. Daí porque a sua noção nos ajuda a 

sistematizar o estudo da relativização da coisa julgada, pois nos permite tentar encaixar todos 

os casos citados, que inspiraram a doutrina e a jurisprudência sobre o tema (acobertamento de 

fraudes, ofensa à moralidade, etc.), num lugar comum: o desrespeito a valores e princípios 

constitucionais, sintetizados no princípio maior, ou sobreprincípio, da constitucionalidade. 

 Sendo assim, podemos resumir na expressão “coisa julgada inconstitucional”, de 

forma genérica, a idéia de decisão judicial transitada em julgado que acoberta uma violação à 

Constituição. São várias as hipóteses, bem resumidas por Eduardo Talamini: a) sentença 

amparada na aplicação de norma inconstitucional; b) sentença amparada em interpretação 

incompatível com a Constituição; c) sentença amparada na indevida afirmação de 

inconstitucionalidade de uma norma; d) sentença amparada na violação direta de normas 

constitucionais ou cujo dispositivo viola diretamente normas constitucionais; e) sentença que, 

embora sem incidir em qualquer das hipóteses anteriores, estabelece uma situação 

diretamente incompatível com os valores fundamentais da ordem constitucional.236

 

                                                 
235THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
n. 127, p. 12, set., 2005. 
236 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 406-414. 
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4.2.2 A necessária delimitação do tema 

 

 A partir da fixação genérica do sentido da expressão coisa julgada inconstitucional 

surge, então, uma dificuldade metodológica: deve-se restringir o sentido da expressão coisa 

julgada inconstitucional? Ou, em contrapartida, deve-se tomar a expressão no seu mais amplo 

sentido, a fim de abranger toda e qualquer violação à Constituição, seja diretamente a suas 

regras, ou aos seus princípios e valores informadores? 

A coisa julgada injusta de Dinamarco, a coisa julgada delinqüente de Couture, a coisa 

julgada imoral do Ministro José Delgado, entre tantas outras, possuiriam, em última análise, o 

vício comum da inconstitucionalidade? Podemos agrupá-las, todas, sob a rubrica “coisa 

julgada inconstitucional”? 

Parece-nos que não. Se partirmos da idéia, propugnada por alguns processualistas, de 

que as partes podem, a qualquer momento, alegar uma suposta inconstitucionalidade da 

sentença, ainda que esta já esteja acobertada pelo manto de autoridade da coisa julgada 

material, estaremos aceitando, por via oblíqua, a “relativização” indiscriminada da coisa 

julgada, que tanto criticamos no capítulo anterior, dada a insegurança que ela traz consigo. 

Mas, então, quando e como pode ser desconstituída uma coisa julgada que cobre com 

o manto da imutabilidade uma decisão judicial que ostenta vício de inconstitucionalidade? É o 

que tentaremos delimitar a seguir. 

Visto que uma decisão judicial pode ofender a Constituição Federal de diversas 

maneiras (elenco de casos postos no tópico anterior, proposto por Eduardo Talamini), e 

sabendo também que essas ofensas podem ser controladas no curso do processo ou mesmo 

após o seu encerramento (recursos e ação rescisória), o que tentaremos delimitar são as 

hipóteses excepcionais em que essas ofensas à Constituição, constantes de uma sentença 

transitada em julgado, podem ensejar a “relativização” ou “revisão atípica” da coisa julgada. 
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 Em suma: tentaremos sistematizar os casos nos quais a “coisa julgada 

inconstitucional” poderá ser desconstituída, seja por meio do processo revisional típico – ação 

rescisória – seja por outros meios de desconstituição da res judicata. 

 Para tanto, entendemos ser imprescindível distinguir, desde já, duas situações: a 

primeira, referente aos casos em que a questão da (in)constitucionalidade é antecedente ou 

concomitante à relação jurídico-processual, quando poderia ter sido discutida no curso do 

processo; a segunda, referente aos casos em que a questão da (in)constitucionalidade é 

superveniente à formação da coisa julgada material. 

 Está claro que estamos nos referindo, nessa segunda situação, aos casos de 

pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de determinada norma, eventualmente aplicada ou aplicável no 

julgamento da decisão que veio a ser imunizada pela autoridade da res judicata. Na nossa 

modesta opinião, é aqui que reside o ponto nevrálgico de toda a discussão sobre a 

“relativização” da coisa julgada fundada na inconstitucionalidade da sentença. 

 

4.3 OS MEIOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS SENTENÇAS 

 

Muitos dos autores que se aventuraram no estudo da “relativização” da coisa julgada, 

defendendo-a quando se está diante de uma coisa julgada inconstitucional, argumentam que 

seria absurdo permitir que decisões judiciais veiculassem ofensas à Constituição, e que essas 

supostas não pudessem mais ser discutidas pelo simples fato de ter-se formado a coisa julgada 

material. 

Não se pode esquecer, todavia – e ao que nos parece muitos desses autores se 

esquecem mesmo – que os supostos vícios de inconstitucionalidade de uma decisão judicial 

podem ser – e devem sê-los – discutidos no curso do processo, ou mesmo depois de encerrada 
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a lide. 

Há, com efeito, no arcabouço jurídico-processual, inclusive, um instrumento com essa 

finalidade específica, que é o recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal 

(art. 102, III, ‘a’, da CF/88). E mais: mesmo que a suposta ofensa à Constituição não seja 

corrigida pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias, caberá ainda a propositura de ação 

rescisória (art. 485, V, do CPC)237. No mesmo sentido são as observações de Barbosa 

Moreira, in verbis: 

A sentença que ofensa a Constituição comporta impugnação por meio 
de recursos previstos no ordenamento positivo; um deles se ordena 
precipuamente a essa impugnação: o recurso extraordinário ex do art. 
102, nº III, letra a, da Carta da República. Se porventura transitar em 
julgado com a mácula, caberá ação rescisória para desconstituí-la: é 
pacífico que o texto do art. 485, nº V, do Código de Processo Civil (in 
verbis “literal disposição de lei”) abrange a Constituição.238

 

 Nelson Nery Junior compartilha a mesma opinião, in verbis: 

Os atos jurisdicionais do Poder Judiciário ficam sujeitos ao controle 
de sua constitucionalidade, como todos os atos de todos os poderes. 
Para tanto, o due process of law desse controle tem de ser observado. 
Há três formas para se fazer o controle interno, jurisdicional, da 
constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário: a) por 
recurso ordinário; b) por recurso extraordinário; c) por ações 
autônomas de impugnação. Na primeira hipótese, havendo sido 
proferida decisão contra a CF, pode ser impugnada por recurso 
ordinário (agravo, apelação, recurso ordinário constitucional, etc.), no 
qual se pedirá a anulação ou a reforma da decisão inconstitucional. O 
segundo caso é de decisão de única ou última instância que ofenda a 
CF, que poderá ser impugnada por RE para o STF (CF 102 III). A 
terceira e última oportunidade para se controlar a constitucionalidade 
dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário ocorre quando a decisão de 
mérito já tiver transitado em julgado, situação em que poderá ser 
impugnada por ação rescisória (CPC 485) ou revisão criminal (CPP 
622).239

 

 Sendo assim, uma pergunta que fica no ar desde já é: não seriam os meios processuais 

previstos no ordenamento – recursos, sobretudo o extraordinário, e ação rescisória – 

                                                 
237 “O vocábulo ‘lei’, no dispositivo em exame, compreende obviamente a própria Constituição e ainda qualquer 
espécie legislativa nela prevista (CF, art. 59). (...) O alcance da expressão é amplíssimo. Não faria, interpretação 
que excluísse de tal hipótese a ofensa à norma constitucional, precisamente a afronta mais grave à ordem 
jurídica.” TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 158. 
238 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 101, n. 377, p. 54, fev., 1995. 
239 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 508. 



 105

suficientes para, por assim dizer, controlar a constitucionalidade das sentenças? Melhor 

dizendo: a coisa julgada inconstitucional não mereceria o mesmo tratamento que a coisa 

julgada ilegal?240 Parece-nos que sim, com exceção dos casos em que a questão da 

(in)constitucionalidade for superveniente à formação da coisa julgada, os quais serão 

analisados adiante. 

 

4.3.1 O controle de constitucionalidade das sentenças anterior à formação da coisa 

julgada: recursos ordinários e recurso extraordinário 

 

 Como destacamos acima, com apoio na doutrina de Barbosa Moreira e Nelson Nery 

Junior, há basicamente três meios de controlar a constitucionalidade das decisões judiciais, 

dois dos quais se efetivam quando ainda não formada a res judicata: a) recursos ordinários; b) 

recurso extraordinário (art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República). 

 Pois bem. Como o presente estudo tem por objeto a análise da coisa julgada 

inconstitucional, fugiria totalmente aos seus propósitos analisar, detalhadamente, os meios de 

controle de constitucionalidade das sentenças anteriores ao seu trânsito em julgado. Portanto, 

dedicar-nos-emos especificamente, neste tópico, ao estudo da ação rescisória como 

instrumento de combate à coisa julgada inconstitucional. 

 

4.3.2 O controle de constitucionalidade das sentenças depois de formada a coisa julgada 

material: a ação rescisória 

 

 O ordenamento jurídico procura assegurar todos os meios necessários para que as 

partes da relação jurídica processual defendam em juízo suas pretensões da melhor maneira 

                                                 
240 Reiteramos, no ponto, que o ordenamento jurídico, na nossa opinião, já dá tratamento diferenciado à chamada 
coisa julgada inconstitucional (vide notas de rodapé nº 230 e 231). 
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possível. Afinal, é interesse do Estado – e não apenas das partes – que o produto final da 

jurisdição seja conforme o direito. Enfim, o Estado se preocupa com a justiça de suas 

decisões. Já se deixou isso bem claro. 

 Ciente de que o direito é aplicado por seres humanos, e consciente da falibilidade 

destes, o ordenamento jurídico prevê diversos remédios processuais para a correção dos 

eventuais erros ou injustiças das decisões judiciais. Daí que surge todo um sistema recursal 

posto à disposição das partes. A lei se cerca, enfim, de todos os meios possíveis para 

assegurar que o produto final das decisões judiciais seja justo. 

 Entretanto, pode ocorrer que mesmo depois de desenvolvido todo o processo, com a 

apresentação de todas as provas pelas partes, o juiz venha a decidir a lide contrariamente ao 

direito. E pode ocorrer que mesmo que as partes eventualmente prejudicadas interponham os 

recursos ordinários para os tribunais competentes, a injustiça da decisão não seja corrigida. 

Pode ocorrer, ainda, numa hipótese excepcional, que mesmo com a interposição dos recursos 

extraordinários (lato sensu) a injustiça da sentença permaneça. 

 Nesse caso, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão final de mérito e formada a 

coisa julgada material, estar-se-á cobrindo com o manto de intangibilidade uma decisão 

injusta, contrária ao direito. Todavia, como já destacado anteriormente, o ordenamento 

jurídico ainda permite que essa injustiça seja sanada. O instrumento processual apto para 

tanto é justamente a ação rescisória. 

 É preciso destacar, todavia, que como nesse caso se está diante, inequivocamente, de 

uma concessão feita pelo ordenamento jurídico ao princípio da segurança das relações 

jurídicas, o cabimento da ação rescisória é excepcional. Somente nas estritas hipóteses 

previstas na legislação processual (rol taxativo do art. 485, do CPC) será possível a sua 

propositura. E mais: seu ajuizamento submete-se a prazo decadencial de 02 (dois) anos, após 

o qual, aí sim, eventual injustiça será definitivamente convalidada, com a formação da 
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chamada coisa julgada soberana (= coisa soberanamente julgada). 

 Trata-se a ação rescisória, portanto, de uma ação241 destinada a desconstituir uma 

decisão de mérito acobertada pela coisa julgada material. Cuida-se, pois, de ação de natureza 

constitutiva negativa, tendo por objeto revisar um julgamento anterior, por meio de outro 

processo. 

 Pois bem. O que pretendemos no presente tópico é analisar a possibilidade de 

controlar a constitucionalidade da sentença transitada em julgado por meio da ação rescisória. 

Sendo assim, embora saibamos que a legislação processual prevê diversas hipóteses de 

cabimento da rescisória, centrar-nos-emos no estudo da hipótese prevista no art. 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil, por ser aquela que atende, especificamente, ao nosso 

propósito. 

 

4.3.2.1 “Violação de literal disposição de lei” (art. 485, V, do CPC) 

 

 Já destacamos que a ação rescisória com base no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil serve para a correção de inconstitucionalidades que eventualmente atinjam 

sentenças acobertadas pela coisa julgada. Isso porque a expressão lei usada no dispositivo 

normativo em comento deve ser entendida de forma bastante ampla. Ademais, seria de todo 

incoerente admitir a revisão de sentenças ilegais e não permitir o mesmo quanto às sentenças 

inconstitucionais. 

O termo lei, portanto, usado na norma em exame tem o sentido de norma jurídica 
                                                 
241 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 84. Diz o 
autor: “a ação rescisória, julgamento de julgamento com tal, não se passa dentro do processo em que se proferiu 
a decisão rescindenda”. Conforme bem destacado por Eduardo TALAMINI, “nesse ponto, há significativa 
diferença em relação a outros ordenamentos, em que o instrumento de desconstituição da coisa julgada é 
qualificado como ‘recurso’. Nesses outros sistemas a concepção de recurso é distinta daquele vigente no direito 
brasileiro. Concebem ‘recurso ordinários’ e ‘extraordinários’, conforme o mecanismo de impugnação de 
decisões seja exercitado respectivamente dentro ou fora do processo em que o ato recorrido foi proferido (v.g., 
Itália, França...). Em tais ordenamentos, não se cogita do emprego de uma ação como meio de desconstituição de 
decisões judiciais. Os mecanismos equivalentes à nossa ação rescisória enquadram-se entre os recursos ditos 
‘extraordinários’.” Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 138. 
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geral e abstrata, razão pela qual se defende, inclusive, que engloba também a ofensa aos 

princípios que informam o ordenamento, sobretudo os princípios constitucionais. Afinal, 

conforme já frisamos, regras e princípios são considerados, hodiernamente, espécies do 

gênero norma jurídica. 

Ora, mas se estamos a admitir que a coisa julgada ilegal e a coisa julgada 

inconstitucional são impugnáveis com base no mesmo permissivo legal – art. 485, V, do CPC 

–, seria correto, então, afirmar que o ordenamento jurídico trata o vício de ilegalidade da 

sentença da mesma forma que trata o seu vício de inconstitucionalidade? 

Não nos custa lembrar que essa é uma colocação recorrente em muitos autores que 

enfrentam a problemática da relativização da coisa julgada. Sobretudo porque a corrente que 

defende a referida relativização quando a coisa julgada acoberta uma inconstitucionalidade 

baseia-se justamente na necessidade, por eles defendida, de dar tratamento distinto à sentença 

inconstitucional, dada a maior gravidade do vício que a acomete. 

Ocorre que, conforme tentaremos demonstrar a seguir – e respondendo à pergunta 

feita acima –, a tese de que o ordenamento jurídico confere tratamento igual para as sentenças 

ilegais e inconstitucionais não é completamente verdadeira. 

Com efeito, pode-se até afirmar que, no plano do direito positivo, a tese corresponda à 

realidade, uma vez que, como já ressaltado, o dispositivo legal que autoriza a revisão da coisa 

julgada ilegal é o mesmo que autoriza a revisão da coisa julgada inconstitucional. No entanto, 

a jurisprudência aplica de forma distinta, pelo menos quanto a um aspecto específico, essa 

norma. 
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4.3.2.1.1 O enunciado nº 343 da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal 

 

 Ao analisar o cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 485, V, do CPC, 

Pontes de Miranda afirma: 

O primeiro elemento a ser explorado, no conceito do art. 485, V, do 
Código de Processo Civil, é de extensão: que é que cabe na expressão 
“literal disposição de lei”? O segundo, de qualidade: que é que se 
entende por direito expresso, constitutum, agora “literal”?242

 

 Bem, já se disse acima que, quanto à extensão, o dispositivo em comento deve ser 

entendido de forma bastante ampla, englobando qualquer norma geral e abstrata, seja ela 

constitucional ou infraconstitucional. E mais: até mesmo os princípios informadores do 

sistema jurídico – uma vez que reconhecida sua normatividade pela doutrina pós-positivista 

contemporânea – se encontram acobertados na expressão lei colocada na norma em análise. 

 Resta saber, então, o que se entende por violação de literal disposição de lei. Para que 

se configure a hipótese do art. 485, V, do diploma adjetivo pátrio, é preciso que a decisão 

ofenda diretamente o teor literal de uma norma? Parece-nos que não. No nosso entender, 

“também há violação quando a sentença veicular orientação incompatível com a interpretação 

correta da norma”243. 

 A conclusão do parágrafo anterior é óbvia. Afinal, “não há norma jurídica que possa 

ser extraída de um dispositivo legal automaticamente, sem interpretação”244. A interpretação é 

algo inerente à aplicação do direito. Não há como aplicar um dispositivo normativo 

abdicando-se da interpretação, de um processo interpretativo, enfim. 

 A observação acima feita talvez fosse dispensável se o código tivesse optado por uma 

                                                 
242 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado da ação rescisória. Campinas: Bookseller, 1998. p. 265-266. 
243 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 160. 
244 Ibidem, p. 161. 
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redação mais adequada do dispositivo em comento245. Ao usar a palavra literal, o legislador 

acabou permitindo que uma leitura menos acurada do seu texto leve à conclusão equivocada 

de que seria necessário que a decisão ofendesse, diretamente, o sentido literal de uma norma. 

 Na verdade, todavia, o que o código quer expressar, com a locução “literal disposição 

de lei”, é que a caberá ação rescisória quando houver ofensa a uma norma jurídica que possa 

ser constatada pelo simples exame das questões jurídicas que permeiam a lide, ou seja, sem a 

necessidade de reapreciação dos fatos246. 

 Feitas essas observações iniciais, no sentido de que a violação de literal disposição de 

lei compreende, logicamente, a hipótese de uma sentença veicular orientação incompatível 

com a interpretação correta da norma, resta saber se a mudança posterior no entendimento 

jurisprudencial acerca de determinado dispositivo normativo enseja a propositura de ação 

rescisória – desde que respeitado, é claro, o prazo bienal de decadência para a sua propositura. 

 A questão é deveras problemática, sobretudo em função do que dispõe a súmula nº 343 

do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “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”. Segundo o entendimento da jurisprudência 

pretoriana, portanto, ainda que posteriormente ao trânsito em julgado da decisão se estabeleça 

novo entendimento, contrário àquele adotado pelo julgador, seria incabível a ação rescisória. 

 O enunciado sumular sub examine recebe críticas ferrenhas da doutrina, in verbis: 

Trata-se de formulação discutível, que só se justificaria se adotada a 
idéia de que a lei pode ter mais de um sentido válido. O caráter 
“controvertido” da questão tornaria justificável o erro do juiz: bastaria 
que ele houvesse adotado uma entre várias correntes interpretativas 
então cogitadas – ainda que diferente daquela posteriormente 
consolidada como sendo a correta – para que a decisão permanecesse 
incólume ao ataque da ação rescisória.247

                                                 
245 Chegou-se a cogitar, quando da revisão do projeto do CPC de 1973, a substituição da expressão “literal 
disposição de lei” pela expressão “direito em tese”. A sugestão da comissão revisora, no entanto, não foi 
incorporada ao projeto, mantendo-se a primeira expressão. 
246 Cf. TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 161. Diz 
o autor: “a expressão (violar literal disposição de lei) tem o sentido de ofensa ao ordenamento que se constata 
independentemente do reexame dos fatos da causa”. 
247 Ibidem, p. 162. 
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A crítica de Eduardo Talamini ao entendimento consagrado na súmula nº 343 do STF 

deriva do fato de que, segundo o autor, esse entendimento pressupõe a idéia de que, havendo 

a possibilidade de se extrair mais de uma interpretação razoável da lei248, existiria uma certa 

discricionariedade do juiz na sua interpretação e aplicação. 

 Parece-nos, todavia, que o claro objetivo da diretriz jurisprudencial consolidada na 

súmula nº 343 do Pretório Excelso é o respeito à segurança jurídica que inspira a garantia da 

coisa julgada. Com efeito, sabe-se que, por mais que esse seja o ideal do direito, jamais se 

conseguirá assegurar que em todos os processos será estabelecida a verdade249, através de 

uma decisão justa. Não se pode querer extrair do direito soluções exatas para os diversos 

casos por ele disciplinados, como as que as ciências naturais oferecem para os seus 

problemas250. 

 O que o direito procura oferecer, para as partes, é um manancial de instrumentos 

jurídicos necessários à defesa de suas pretensões. Ao juiz, por sua vez, o direito oferece todo 

um arcabouço jurídico-legal apto à solução dos conflitos de interesses submetidos à sua 

apreciação. Ocorre que não há como definir a única solução correta para uma lide. Há 

“sempre, para cada caso, um elenco de soluções corretas”251, cabendo ao julgador, 

interpretando as normas porventura aplicáveis, decidir o feito adotando uma dessas soluções. 

 E mais: como a jurisdição não é exercida exclusivamente por uma pessoa, mas por 

diversos magistrados, todos falíveis e com visões de mundo as mais variadas, é normal que 

existam diversos entendimentos sobre determinadas questões jurídicas relevantes. Daí porque 

                                                 
248 Veja-se, a propósito, o enunciado nº 400 da súmula de jurisprudência dominante do STF, que guarda 
semelhança com o enunciado nº 343, in verbis: “decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja 
a melhor, não autoriza recurso extraordinário (hoje a hipótese é de recurso especial, e não de recurso 
extraordinário) pela letra a do art. 102, III, da Constituição Federal”. 
249 Nunca nos esqueceremos da lição do nosso eminente professor Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que em suas 
aulas de Teoria Geral do Processo – no Mestrado em Direito da UFPE – dizia sempre: “no processo não se 
descobre a verdade; constrói-se a verdade”. 
250 Cf. GRAU, Eros Roberto. Crítica da discricionariedade e restauração da legalidade. In: ROCHA, Carmen 
Lúcia Antunes (Coord.). Perspectivas do direito público: estudos em homenagem a Miguel Seabra Fagundes. 
Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 318-319. 
251 GRAU, loc. cit. 
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não nos parece razoável que uma mudança de entendimento jurisprudencial sobre 

determinado tema justifique a afirmação de que uma sentença anterior a esse novo 

entendimento tenha perpetrado ofensa ao ordenamento jurídico, a ensejar a propositura de 

ação rescisória. A súmula nº 343 do STF, portanto, privilegia a segurança jurídica, 

reconhecendo como legítimas decisões judiciais que tenham aplicado o direito de forma 

razoável252. 

 Ora, não se pode esquecer que o cabimento da ação rescisória é situação 

excepcionalíssima253, na medida em que configura uma concessão feita pela segurança em 

prol da busca da justiça das decisões. Não se pode entender, portanto, que uma decisão que 

aplicou razoavelmente o direito, conforme o entendimento majoritário num determinado 

momento, seja considerada ofensiva ao ordenamento pelo simples fato de que a 

jurisprudência mudou, consolidando-se em sentido contrário. Essa é, no nosso modesto 

entender, a finalidade da súmula nº 343 do STF. 

 Em abono à sua crítica à súmula ora em análise, Eduardo Talamini afirma que a 

jurisprudência, notadamente a do próprio STF, tem criado “atenuações, ressalvas ou exceções 

à diretriz externada nessa súmula”, o que transmitiria a impressão, na opinião do autor, “de 

uma espécie de ‘crise de consciência’”, in verbis: 

Os tribunais estabelecem uma diretriz geral extremamente limitadora, 
drástica, e, depois, como que se “dão conta” dos resultados 
inconvenientes que dela advêm. E o “arrependimento” se traduz 
nessas sucessivas ressalvas, exceções, mitigações – providências que, 
longe de tornar mais razoável o modelo, apenas evidenciam sua falta 
de razoabilidade.254

 

                                                 
252 Pense-se, por exemplo, no seguinte caso: uma determinada decisão transita em julgado, tendo adotado a 
posição então dominante sobre o assunto discutido. Um ano após o trânsito em julgado da decisão – dentro, pois, 
do prazo para a propositura da ação rescisória – muda-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Ajuíza-se, 
então, a rescisória, obtendo-se a reforma da decisão rescindenda. No entanto, como se trata de matéria 
controvertida, pode ser que, no futuro, mude-se novamente o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, 
voltando a prevalecer o antigo posicionamento, aquele adotado na primeira decisão. E aí, o que fazer? 
253 É regra basilar de hermenêutica jurídica que as normas excepcionais merecem interpretação restritiva. Nesse 
sentido, confira-se, por todos: MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 10. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988. p. 205. 
254 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 168. 



 113

 Discordamos do jovem processualista. Não se pode esquecer – e parece ser 

exatamente isso o que o autor faz – que estamos analisando um enunciado sumular, o qual 

não é dotado, como se sabe, de normatividade. Sua aplicação deve ser feita, sempre, 

considerando-se as peculiaridades de cada caso e fazendo-se o cotejo analítico entre o caso 

sub judice e os precedentes que originaram a súmula255. Daí porque é normal, e até salutar, 

que a jurisprudência crie ressalvas à aplicação de um enunciado sumular, com a finalidade, 

sobretudo, de impedir que ele se desprenda dos precedentes que lhe deram origem, assumindo 

um caráter normativo que é restrito às leis. No sistema anglo-americando do stare decisis, por 

exemplo, onde a aplicação de precedentes é feita de forma bastante criteriosa e estudada a 

fundo, há o overruling (cancelamento de um precedente pelo próprio tribunal que o firmou) e 

o distinguishing (não-aplicação do precedente em reconhecimento à diversidade entre as 

circunstâncias que o envolvem e as que informam o caso sub judice)256. 

 Dentre as “ressalvas” à aplicação da súmula nº 343 do STF, interessa-nos a que 

propugna a sua não-aplicação quando se trata de matéria constitucional, uma vez que o objeto 

deste trabalho é o estudo específico da coisa julgada inconstitucional. 

 Firmou-se a jurisprudência da Corte Suprema, no julgamento do RE nº 89.108/GO, 

Tribunal Pleno, sob a relatoria do eminente Ministro Cunha Peixoto (DJ de 19.12.80), que não 

se aplica o verbete da Súmula 343 quando a matéria for de índole constitucional, in verbis: 

AÇÃO RESCISÓRIA - PRESSUPOSTOS. 
- Decisão que admite a constitucionalidade de lei estadual (lei nº 
7.250, de 21.11.68 - art. 67 -, do Estado de Goiás, que estabeleceu a 
feitura de lista tríplice, dentre os aprovados no concurso público, para 
provimento de serventias da Justiça), ofende preceito constitucional 
(art. 97, § 1º, da CF), sendo passível, em conseqüência, de revisão 
através de ação rescisória, proposta com fulcro no art. 485, V, do 
CPC. 

                                                 
255 Nesse sentido, confira-se artigo de nossa autoria no qual defendemos a correta aplicação do enunciado nº 239 
da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. O 
problema da limitação temporal dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária. Revista Dialética de Direito 
Tributário. São Paulo, n. 113, p. 17-30, fev., 2005. 
256 Nesse sentido, confira-se interessante artigo de Leonardo GRECO no qual o autor critica a edição e a 
aplicação de súmulas no Brasil, suscitando clássicas lições do italiano Michele Taruffo e do português 
Castanheira Neves sobre o assunto, em Novas súmulas do STF e alguns reflexos sobre o mandado de segurança. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 10, p. 44-54, jan., 2004. 
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- Inaplicabilidade, à espécie, do enunciado nº 343 da Súmula do STF, 
seja pela inexistência de dissídio de julgados até o pronunciamento da 
inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual sob exame, quer 
porque o aresto discrepante, proferido pela Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal (RE nº 71.983), foi posteriormente 
absorvido por decisão contrária do Plenário desse mesmo Tribunal 
(RE nº 73.709). 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 
 

 Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo em julgamentos posteriores, in verbis: 

Ação rescisória. Acidente do trabalho. Trabalhador rural. Ofensa ao 
art. 165, pár. único da Constituição. Súmula 343 (inaplicação). A 
atribuição ou extensão de benefício previdenciário a categoria não 
contemplada no sistema próprio implica ofensa ao art. 165, § único da 
CF, dada a inexistência do pressuposto da correspondente fonte de 
custeio total. A Súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto 
legal de interpretação controvertida nos tribunais, não, porém, de texto 
constitucional. Recurso Extraordinário conhecido e provido. 
(RE nº 101.114/SP, 1ª Turma, Min. Rafael Mayer, D.J. de 10.2.84) 

Ação rescisória. Acidente do trabalho. Trabalhador rural. Ofensa ao 
art. 165, parágrafo único da Constituição Federal. Súmula 343 
(inaplicabilidade). A atribuição ou extensão de benefício 
previdenciário a categoria não contemplada no sistema próprio 
implica ofensa ao art. 165, parágrafo único, da Constituição Federal, 
dada a inexistência da correspondente fonte de custeio. 
A Súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais, não, porém, de texto 
constitucional. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 
(RE nº 103.880/SP, 1ª Turma, Min. Sydney Sanches, D.J. de 22.2.85). 
 

 Mais recentemente ainda, no julgamento do RE 328.812-AM, sob a relatoria do 

Ministro Gilmar Mendes, manteve a Corte Excelsa essa orientação. Destacamos do voto do 

relator alguns excertos que a explicam, in verbis: 

[...] Ora, se ao Supremo Tribunal Federal compete, precipuamente, a 
guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do 
texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais Tribunais, 
em decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à sua decisão. 
Não se pode diminuir a eficácia das decisões do Supremo Tribunal 
Federal com a manutenção de decisões divergentes. Assim, se 
somente por meio do controle difuso de constitucionalidade, portanto, 
anos após as questões terem sido decididas pelos Tribunais ordinários, 
é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-las, é a ação 
rescisória, com fundamento em violação de literal disposição de lei, 
instrumento adequado para a superação de decisão divergente. 
Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes, em instâncias 
inferiores, sobre o mesmo tema, provocaria, além da desconsideração 
do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto 
constitucional, a fragilização da força normativa da Constituição. 
A propósito, vale a lição de Konrad Hesse: 
“[...] Um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição 
depende não apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis. De 
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todos os partícipes da vida constitucional, exige-se partilhar aquela 
concepção anteriormente por mim denominada vontade de 
Constituição (Wille zur Verfassung). Ela é fundamental, considerada 
global ou singularmente. 
Todos os interesses momentâneos – ainda quando realizados – não 
logram compensar ganho resultante do comprovado respeito à 
Constituição, sobretudo naquelas situações em que a sua observância 
revela-se incômoda. Como anotado por Walter Burckhardt, aquilo que 
é identificado como vontade da Constituição ‘deve ser honestamente 
preservado, mesmo que, para isso, tenhamos de renunciar a alguns 
benefícios, ou até a algumas vantagens justas. Quem se mostra 
disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação de um 
princípio constitucional fortalece o respeito à Constituição e garante 
um bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao 
Estado democrático’. Aquele que, ao contrário, não se dispõe a esse 
sacrifício, ‘malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito 
mais do que todas as vantagens angariadas, e que, desperdiçado, não 
mais será recuperado.” (A Força Normativa da Constituição, Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 21-22). 
A aplicação da Súmula 343 em matéria constitucional revela-se 
afrontosa não só à força normativa da Constituição, mas também ao 
princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Admitir a 
aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de 
interpretação constitucional significa fortalecer as decisões das 
instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal 
Federal. Tal prática afigura-se tanto mais grave se se considerar que 
no nosso sistema geral de controle de constitucionalidade a voz do 
STF somente será ouvida após anos de tramitação das questões em 
duas instâncias ordinárias. Privilegiar a interpretação controvertida, 
para a mantença de julgado desenvolvido contra a orientação desta 
Corte, significa afrontar a efetividade da Constituição. 
 

 Com efeito, o desenvolvimento da hermenêutica jurídica tem posto em destaque a 

importância dos princípios constitucionais para o ordenamento jurídico. Hodiernamente, 

como bem destacado por Canotilho, in verbis: 

[...] a subordinação à lei e ao direito por parte dos juízes reclama, de 
forma incontornável, a principialização da jurisprudência, ou seja, a 
mediação judicativo-decisória dos princípios jurídicos relevantes para 
a solução materialmente justa dos feitos submetidos a decisão 
jurisdicional.257

 

 O próprio desenvolvimento de uma hermenêutica constitucional, obediente a métodos 

específicos de interpretação e atenta à importância e ao relevo dos princípios constitucionais 

tem sido objeto de estudos na atualidade. A interpretação da Constituição reclama, enfim, 

“por métodos próprios, que levem em consideração não só sua função semântica, mas, 

                                                 
257 CANOTILHO, J. J. Gomes. A principialização da jurisprudência através da Constituição. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 98, p. 83, abr./jun., 2000. 
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também, sua textura político-institucional”258. Registre-se, a esse respeito, brilhante passagem 

de Ney de Barros Bello Filho, in verbis: 

A diferença entre a interpretação constitucional e a infraconstitucional 
reside principalmente na metodologia, pois a seara da Constituição 
exige a utilização de métodos específicos, dada a sua especificidade 
de norma constitucional. 
Essa especificidade surge da hierarquia, da legitimidade e, 
principalmente, do aspecto político subjacente ao conceito d 
Constituição. Há uma diferença entre lei e Constituição, e é 
exatamente essa diferença que importa na criação de uma metodologia 
própria para a interpretação da norma fundante. 
A Constituição é norma hierarquicamente superior, é norma que 
define o especial modo de ser de uma coletividade e importa na fusão 
do espaço textual com o espaço real. Essa diferença de grau implica 
uma hermenêutica diferenciada. 
 

 Nesse contexto é que têm merecido destaque, para a moderna hermenêutica, a análise 

e a aplicação dos princípios constitucionais, sobretudo em reconhecimento à abertura da 

norma constitucional e à dinâmica da Constituição259. Assim é que, in verbis: 

[...] Esse conteúdo político260 da norma constitucional vai se expressar 
por meio de regras e princípios, e mais ainda de princípios do que de 
regras. 
A constituição é formada por normas-regra e normas-princípio e as 
normas-princípio possuem um grau de generalidade muito superior às 
normas-regra. Como lembra DWORKIN, os princípios trazem 
consigo conceitos, idéias, e são meros standards jurídicos que 
representam um interesse. 
Princípios são vetores muito mais aptos a carregar um conteúdo 
político do que regras, e por essa razão são eles o instrumental da 
metódica de elaboração do texto para fundir este com a realidade e 
carregar consigo o elemento político desejado. 
 

 É justamente em atenção aos princípios da força normativa da Constituição e da 

máxima eficácia das normas constitucionais – como bem destacado no voto do Ministro 

                                                 
258 PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da constituição e os princípios fundamentais. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 80-81. 
259 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993; e BELLO 
FILHO, Ney de Barros. Sistema constitucional aberto. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. No início de sua obra, 
afirma o autor: “discutir Constituição em uma perspectiva não interpretativista e aberta, hoje, é fundamental para 
a afirmação de um direito igualitário, e para a transformação para uma sociedade mais justa e solidária. Atual é a 
discussão da hermenêutica constitucional, bem como a sustentação de um discurso de afirmação da interpretação 
constitucional específica que afirme a ordem constitucional vigente como objetiva e subjetivamente aberta” (p. 
9). 
260 “Em 16 de abril de 1862, Ferdinand Lassale proferiu, numa associação liberal-progressista de Berlim, sua 
conferência sobre a essência da Constituição (Über das Verfassungswessen). Segundo sua tese fundamental, 
questões constitucionais não são questões jurídicas, mas sim questões políticas”. HESSE, Konrad. A força 
normativa da constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 1991. p. 9. 
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Gilmar Mendes acima transcrito – que se firmou o entendimento pretoriano de não-aplicação 

da súmula nº 343 quando a ação rescisória tratar de matéria constitucional. 

A máxima eficácia das normas constitucionais e a força normativa da Constituição são 

idéias que se complementam, exigindo do intérprete, em suma, que tente extrair do texto 

normativo constitucional a maior efetividade possível, um grau de eficácia ótima da norma. 

São muito precisas as lições de Konrad Hesse, in verbis: 

[...] Finalmente, a interpretação tem significado decisivo para a 
consolidação e preservação da força normativa da Constituição. A 
interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima 
concretização da norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm). 
Evidentemente, esse princípio não pode ser aplicado com base nos 
meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção conceitual. 
Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia 
condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível 
que a interpretação faça deles tábula rasa. Ela há de contemplar essas 
condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas da 
Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue 
concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição 
normativa dentro das condições reais dominantes numa determinada 
situação.261

 

 No nosso entender, portanto, (i) justifica-se a aplicação da súmula nº 343 à chamada 

coisa julgada ilegal, por força da necessidade de se dar uma interpretação restritiva às 

hipóteses de cabimento da ação rescisória e de se homenagear o princípio da segurança 

jurídica representado pela coisa julgada material; e (ii) também se justifica a não-aplicação da 

súmula em comento quando se está diante de discussão acerca de matéria constitucional, desta 

feita em homenagem aos métodos específicos de interpretação constitucional e em obediência 

aos princípios da força normativa da Constituição e da máxima efetividade das normas 

constitucionais. 

 Destaque-se, por fim, que não apenas nos casos em que se alega, na ação rescisória, 

violação direta à norma da própria Constituição se afasta a aplicação da súmula nº 343 do 

STF. Pelo exame da jurisprudência pretoriana sobre o tema, verifica-se que basta que seja 

                                                 
261 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Fabris, 1991. p. 22-23. 
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relevante uma interpretação da Constituição para aferir uma violação de norma, mesmo sendo 

esta infraconstitucional, para que se afaste a máxima jurisprudencial do enunciado sumular 

sob enfoque. Nesse sentido, in verbis: 

[...] tal exclusão (da aplicação da súmula nº 343 do STF) é aplicável a 
qualquer caso em que esteja envolvida a questão constitucional, 
inclusive quando a sentença rescindenda considerou indevidamente 
uma norma como sendo inconstitucional (e isso – repita-se – 
independetemente de haver manifestação do Supremo Tribunal, em 
via direta ou incidental, a respeito da constitucionalidade de tal 
norma). Também nessa hipótese não incide a Súm. 343. O exame da 
compatibilidade de norma infraconstitucional com a Constituição 
caracteriza-se, obviamente, como matéria constitucional. É o que 
basta para que não se possa aplicar a Súm. 343.262

 

4.3.3 Uma nova hipótese de controle de constitucionalidade das sentenças depois de 

formada a coisa julgada material: os embargos com base no art. 741, parágrafo único, 

do CPC 263

 

 Através da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, foi acrescentado ao art. 741 do  

Código de Processo Civil um parágrafo único, in verbis: 

Parágrafo único. Considera-se também inexigível o título judicial 
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 
STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a 
Constituição Federal.264

 

Humberto Theodoro Junior e Juliana Cordeiro de Faria explicam, em artigo 

doutrinário, como surgiu o referido dispositivo normativo, in verbis: 

Tivemos a atenção despertada para o problema do conflito entre a 
coisa julgada e a CF há algum tempo, quando emitimos parecer para a 

                                                 
262 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 616. O autor 
ainda cita diversos autores que corroboram a tese e colaciona diversos julgados do STJ nesse sentido. 
263 O Conselho Federal da OAB ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 3740) contra o referido 
dispositivo normativo, alegando que o mesmo ofende o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O relator, 
Ministro Cezar Peluso, não concedeu a liminar, adotando o rito do art. 12 da lei 9.868/99. Sobre a 
constitucionalidade da norma, cf.: PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Embargos à execução de decisão de 
inconstitucionalidade: relatividade da coisa julgada: CPC art. 741, parágrafo único – MP 2.180. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 2, p. 99-107, maio 2003. 
264 Regra idêntica foi acrescentada à CLT, através da inserção do § 5º ao seu artigo 884, in verbis: 
“§ 5o. Considera-se 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.” 
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Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, a respeito 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. Já não cabia mais ação 
rescisória, e nada obstante, defendemos o cabimento de impugnação 
ordinária para afastar a manifesta e intolerável erronia praticada pela 
Justiça. 
O parecer foi acolhido, em recurso especial, pelo STJ265. O Min. 
JOSÉ DELGADO desenvolveu em trabalho doutrinário o tema 
debatido no acórdão. 
Voltamos à mesma cogitação, já então com maior análise da doutrina 
estrangeira, no estudo A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle publicado em princípios 
de 2001. E, por volta de junho do mesmo ano, participamos de um 
seminário nacional patrocinado pela Advocacia-Geral da União, onde 
tivemos a oportunidade de aprofundar o debate sobre a necessidade de 
relativizar o conceito de coisa julgada, no seu cotejo com a ordem 
constitucional. 
Em agosto de 2001, veio á luz a alteração legislativa operada no art. 
741 do CPC, por meio de medida provisória que fez inserir parágrafo 
naquele dispositivo, 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.266

 

Veja-se que, conforme relato acima transcrito, um dos momentos relevantes do 

histórico que antecedeu a edição da norma foi o seminário realizado pela Advocacia-Geral da 

União, na época sob o comando de Gilmar Ferreira Mendes, hoje Ministro do Supremo 

Tribunal Federal. Sendo assim, é interessante a observação feita por Araken de Assis, quando 

também aborda a origem da regra em exame, in verbis: 

3.1 Origem da regra – Antes de o art. 741, parágrafo único, surgir na 
ordem jurídica brasileira, o STF estimava que, a despeito de a 
proclamação da inconstitucionalidade implicar o desaparecimento de 
todos os atos praticados sob o império da lei viciada, somente através 
de rescisória o vencido lograria alcançar a desconstituição do julgado. 
[...] 
Em sentido diverso, o § 79-2 da Lei do Bundesverfassungsgericht 
estabelece que, apesar de remanescerem íntegros os provimentos 
judiciais proferidos com base em lei pronunciada inconstitucional, 
torna-se inadmissível (unzuässig) sua execução, aplicando-se o § 767 
da ZPO. Este parágrafo autoriza a oposição do executado 
(Vollstreckungsgegenklage) com base em exceções supervenientes ao 
trânsito em julgado. Esta disposição inspirou o art. 741, parágrafo 
único, do CPC brasileiro. GILMAR FERREIRA MENDES sustentou, 
de lege ferenda, a introdução de norma análoga, permitindo a alegação 
da inconstitucionalidade através de embargos, desde que declarada 
‘pelo Supremo Tribunal Federal no processo de controle abstrato de 

                                                 
265 STJ, 1ª Turma, REsp nº 240.712/SP, Rel. Min. José Delgado, DJU de 24/04/2000, p. 38. 
266 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 89. 
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normas (ou após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal, no 
caso de declaração incidental de inconstitucionalidade)’.267

 

A introdução da norma em nosso ordenamento, portanto, teve como inspiração norma 

semelhante do ordenamento jurídico alemão, e deve-se em grande parte às idéias do 

constitucionalista Gilmar Mendes, já lançadas antes, de lege ferenda, em conhecida obra 

sobre a jurisdição constitucional268. 

Já no ano de 2005, em meio às profundas reformas levadas a efeito pela Lei nº 

11.232/05 ao “processo de execução”, o dispositivo foi alterado, passando a conter a seguinte 

redação, in verbis: 

Parágrafo único. 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. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
 

A mesma Lei nº 11.232/05 – que estabelece a fase de cumprimento das sentenças no 

processo de conhecimento e revoga dispositivos relativos à execução fundada em título 

judicial – acrescentou regra idêntica no § 1º do artigo 475-L, que disciplina a impugnação do 

devedor269, em substituição aos embargos270, agora restritos às hipóteses de execução fundada 

em título extrajudicial, in verbis: 

 
                                                 
267 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, 
p. 21, nov., 2002. 
268 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. 
269 Comentando as inovações, quando ainda estavam sendo analisadas pelo Ministério da Justiça, Humberto 
THEODORO JUNIOR afirmou: “a pretexto de substituir o sistema romanístico de execução de sentença (a velha 
actio iudicati) por algo mais simples e prático (a executio per officium iudicis), o Instituto Brasileiro de Direito 
processual encaminhou ao Ministério da Justiça anteprojeto no qual, entre outras inovações, se elimina a ação de 
embargos à execução, permitindo ao devedor opor-se ao mandado de cumprimento da sentença da condenação a 
quantia certa por meio de simples ‘impugnação’”, em A reforma do processo de execução e o problema da coisa 
julgada inconstitucional. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, p. 5, maio/jun., 2004. 
270 “A impugnação do devedor, prevista no § 1º do artigo 475-J e nos artigos 475-L e M, é a modalidade de 
defesa do devedor nesta fase processual (cumprimento da sentença), que substitui os antigos embargos do 
devedor. (...) Quanto às matérias cabíveis na impugnação (art. 475-L), reproduz a nova lei quase integralmente o 
atual artigo 741 do CPC, inclusive seu esdrúxulo parágrafo único”. GRECO, Leonardo. Primeiros comentários 
sobre a reforma da execução oriunda da Lei 11.232/05. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, 
Dialética, n. 36, p. 80-81, mar., 2006. Como se pode perceber, o autor é um dos ferrenhos críticos dos 
dispositivos normativos em comento. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art5
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§ 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. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
 

Como se vê, não houve alteração do conteúdo substancial da norma, mas apenas uma 

nova redação. 

A regra é recentíssima, e foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em meio ao 

“pacote” de alterações processuais destinadas a disciplinar o tratamento diferenciado da 

Fazenda Pública em juízo (MP nº 2.180-35/2001). Com efeito, a regra acima não se aplica 

apenas quando o poder público é litigante271, mas fica clara sua maior relevância nos 

processos que envolvem conflitos de direito público, sobretudo o direito tributário, pois neste 

terreno uma questão de inconstitucionalidade ou constitucionalidade repercute sobre uma 

imensa quantidade de casos concretos272.  

 Já dissemos acima que nos impressiona o fato de que vários autores que escreveram 

recentemente sobre a relativização da coisa julgada não analisaram, especificamente, o 

dispositivo legal acima mencionado273. Com efeito, parece-nos muito clara a relação entre o 

tema e a norma. Afinal, o “título judicial” de que fala a lei nada mais é do que uma sentença 

                                                 
271 “(…) em que pese a suspeita de que a regra, haja vista sua bem documentada origem, ao fim e ao cabo 
favoreça apenas a Fazenda Pública, sua aplicação é neutra e indiferente à condição da parte. Ela também 
beneficia o adversário da Fazenda Pública.” ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. 
Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, p. 23, nov., 2002. 
272 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 39, abr./jun., 2002. Esse texto de Eduardo Talamini, com 
algumas atualizações, foi inserto como o capítulo 8 de seu livro Coisa julgada e sua revisão, várias vezes citado 
no presente estudo. 
273 Nos textos que abordam a regra do parágrafo único do art. 741 do CPC, dedica-se quase sempre uma atenção 
especial à análise da constitucionalidade formal da inovação, diante da sua introdução por medida provisória, por 
exemplo, ASSIS, op. cit., p. 230. De fato, a EC n.º 32/2001 trouxe proibição expressa de medida provisória em 
matéria processual, e o Pretório Excelso já entendeu que regras processuais instituídas por tal via são 
inconstitucionais, por ausência dos pressupostos de urgência e relevância, exigidos pelo art. 62 da CF/88 (STF, 
Tribunal Pleno, ADI 1.910-1, j. 22/04/1999, relator Ministro Sepúlveda Pertence). Mas a mesma EC n.º 32/2001 
restou por “congelar” as medidas provisórias editadas antes dela e que ainda vigiam por força de reedição, o que 
ocorreu com a MP 2.180-35/2001, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. São 
Paulo: Dialética, 2003. p. 9. Evitaremos, todavia, aprofundar a análise da questão, por entendermos que isto 
implicaria ligeira fuga ao objeto central do presente trabalho. Ademais, como já mencionado acima, hoje a 
matéria já foi objeto de lei, tendo perdido o objeto, pois, a discussão acerca da inconstitucionalidade formal da 
inovação. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
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transitada em julgado, que está sendo executada. E a sua “inexigibilidade”, como diz o texto 

legal, decorre justamente da sua inconstitucionalidade. Em suma: estamos diante de uma coisa 

julgada inconstitucional, a qual está sendo relativizada, na medida em que se está admitindo a 

contestação de sua exigibilidade em sede de embargos à execução, ou seja, 

independentemente de ação rescisória, e eventualmente mesmo após o prazo decadencial para 

sua propositura. 

 No nosso modesto entender, o legislador não foi feliz no trato da matéria. O sentido 

dado à expressão coisa julgada inconstitucional pela legislação processual, em vez de 

contribuir para o estudo do tema, somente trouxe mais controvérsias e polêmicas274. Os erros 

foram inúmeros, a saber: a tentativa solucionar uma questão que tem instigado fortes debates 

doutrinários e jurisprudenciais num único parágrafo, a localização do dispositivo, a redação 

da norma, a determinação apriorística de supremacia de um princípio sobre o outro 

(constitucionalidade x segurança jurídica), entre outros. 

 

4.3.3.1 A coisa julgada inconstitucional formada pelas sentenças declaratórias e constitutivas 

 

 Com efeito, por que legislar sobre a matéria de forma apressada, através de medida 

provisória, e acabar tentando reunir a solução final num único parágrafo? E por que colocar a 

norma junto às regras sobre o processo de execução275? Isto acaba por gerar uma série de 

dúvidas nos operadores jurídicos, pois nem todos os provimentos judiciais dependem de um 

processo de execução. 

Fica então a pergunta: a regra do parágrafo único do art. 741 do CPC, portanto, aplica-
                                                 
274 Interessante crítica ao dispositivo é feita por Araken de ASSIS, que afirma: “À diferença do que acontece nas 
hipóteses antecedentes (refere-se o autor ao art. 741, I), no entanto, nos quais o vício é inerente ao processo ou 
ao próprio ato, aqui o legislador forçou a mão, pois não excluiu que a pronúncia da inconstitucionalidade seja 
posterior ao trânsito em julgado. Por conseguinte, não se passa o evento no plano da validade: os vícios de 
qualquer ato jurídico lhe são contemporâneos. Jamais supervenientes.” Eficácia da coisa julgada 
inconstitucional”. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, p. 21, nov., 2002. 
275 Hoje, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.232/05, a norma se repete, como visto, na parte referente à 
fase de cumprimento da sentença (art. 475-L, § 1º). 
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se aos provimentos declaratórios, por exemplo, ou nestes a coisa julgada é absoluta, mesmo 

que inconstitucional? 

Eduardo Talamini faz as mesmas indagações. Inicialmente, tenta justificar a opção do 

legislador de enquadrar a regra em exame no bojo das normas do processo de execução, pelo 

fato de a tutela condenatória ser uma “tutela incompleta”, ao contrário das tutelas declaratória 

e constitutiva, que bastam para os fins desejados pelo autor. 

Há uma explicação para o tratamento diferenciado para as sentenças 
“condenatórias” ainda não executadas. Há algo que justifica, nesse 
caso, uma regra geral possibilitando que o combate à solução 
inconstitucional vá além da ação rescisória. É a circunstância de a 
sentença condenatória ser, em si mesma, uma “tutela incompleta”. A 
tutela gerada pelo provimento declaratório basta para os fins 
pretendidos pelo autor. O mesmo se figa acerca da relação entre tutela 
e sentença constitutiva. Já a condenação é apenas um passo no 
caminho da solução integral de que necessita o jurisdicionado. Tal 
solução depende de providências práticas, concretas, materiais. Não 
havendo cumprimento espontâneo, o resultado almejado só se obtém 
com a execução. Essa diferença ajuda a justificar a regra em estudo. 
Se foi necessária a execução – e por isso estão cabendo embargos – é 
porque ainda não se tem aquela situação final consolidada que 
corresponderia à tutela condenatória-executiva (muito embora já possa 
haver a coisa julgada). Sob essa perspectiva, desconstituir a eficácia 
condenatória, no momento dos embargos. Daí ser razoável não 
estender, pura e simplesmente, a norma do art. 741, par. ún., aos 
provimentos declaratórios e constitutivos.276

 

 Pelas mesmas razões acima transcritas, Talamini defende que a aplicação da regra do 

art. 741, parágrafo único, do CPC, é perfeitamente aplicável aos provimentos mandamentais e 

executivos lato sensu277, uma vez que “estes não bastam, por si sós, para a consecução da 

tutela”, sendo, como os provimentos condenatórios, “provimentos de repercussão prática”278. 

 Concluindo seu raciocínio, o autor defende que há casos em que provimentos 

declaratórios ou constitutivos podem conter ofensas tão graves que mereçam ser desfeitos 

                                                 
276 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 79, abr./jun., 2002. 
277Cf. PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Embargos à execução de decisão de inconstitucionalidade: relatividade 
da coisa julgada: CPC art. 741, parágrafo único – MP 2.180. Revista Dialética de Direito Processual. São 
Paulo, Dialética, n. 2, p. 105, 107, maio 2003. Diz o autor que, nesses casos, a “alegação deverá ser veiculada 
por meio de simples petição, no bojo dos autos da ação mandamental, a qual não suspenderá a efetivação da 
sentença, não devendo ser anulada em autos apartados”. Ibidem, p. 107. 
278 TALAMINI, loc. cit. O autor, porém, reflete: “A extensão da regra a esses provimentos (declaratórios e 
constitutivos) dá margem a uma série de outras indagações, especialmente quanto à via a ser empregada, já que 
não cabem embargos à efetivação das decisões mandamentais e executivas lato sensu”. 
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mesmo após o prazo da ação rescisória. A única observação que faz é a seguinte: quanto a 

esses provimentos, “a regra geral é a da manutenção do provimento, cabendo 

excepcionalmente sua desconstituição”. 

 Discordamos dessa opinião. Ora, a desconstituição da coisa julgada, seja ela ilegal ou 

inconstitucional, é excepcional por natureza. Em princípio, só poderia haver a revisão da coisa 

julgada por meio da ação rescisória. A única hipótese, fora dos casos de cabimento da 

rescisória, é a dos embargos do art. 741, parágrafo único, do CPC (bem como a do art. 475-L, 

§ 1º). Trata-se, pois, de exceção da exceção. 

 É totalmente descabida, portanto, qualquer tentativa de dar uma interpretação 

abrangente à regra em análise. Sua interpretação deve ser a mais restrita possível. Por 

conseguinte, uma vez que as sentenças declaratórias e constitutivas não ensejam abertura para 

aplicação da norma em comento, quanto a elas a única via para a desconstituição da res 

judicata é a da ação rescisória. 

 

4.3.3.2 O alcance da norma: as decisões do STF que abrem a possibilidade de manejo dos 

embargos com base no art. 741, parágrafo único, do CPC 

  

 A redação do dispositivo, como dito, também foi infeliz. Ora, a declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, apta a fundamentar alegação de 

inexigibilidade do título judicial transitado em julgado, restringe-se aos pronunciamentos do 

Pretório Excelso em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou também se aplica aos 

pronunciamentos em sede de controle difuso? A resposta a esta indagação é deveras 

importante, sobretudo porque se se entender que a norma se refere apenas aos 

pronunciamentos do STF em sede de controle abstrato, por exemplo, o alcance dela será 

sensivelmente afetado. 
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Afinal, são muitas as questões de inconstitucionalidade que chegam a ser analisadas 

pelo STF apenas em controle difuso. E a área em que isto mais ocorre é justamente o direito 

tributário, na qual os tribunais, cotidianamente, convivem com as inúmeras “brigas” judiciais 

entre o fisco e aqueles contribuintes chamados de “litigantes habituais”. 

O anteprojeto apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, na sua 

redação original, restringia, de forma expressa e clara, a incidência da norma em análise aos 

casos em que a decisão do STF sobre a (in)constitucionalidade da norma fosse tomada em 

ação direta, ou seja, em processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade. 

Essa redação original do anteprojeto, lembra o próprio Humberto Theodoro, foi defendida por 

Athos Gusmão Carneiro, em parecer279. 

Humberto Theodoro Junior defendeu, todavia, a mudança no texto do anteprojeto, o 

que acabou por acontecer. O dispositivo foi aprovado, portanto, sem a expressão que 

restringia seu alcance aos casos em que o Pretório Excelso se pronunciasse em sede de 

controle concentrado. Eis a justificativa apresentada pelo jurista em defesa de sua posição, in 

verbis: 

A inexigibilidade de uma sentença inconstitucional não pode estar 
condicionada apenas à hipótese de declaração em ação direta julgada 
pelo STF. Esse tipo de nulidade, que é plena, decorre da própria 
contradição entre o ato sentencial e a ordem constitucional. É bom de 
ver que em muitos casos é impossível obter a declaração em ADin, 
embora seja flagrante e total a ofensa feita à CF. Basta lembrar o caso 
de Lei Municipal e Lei Federal já revogada, que jamais poderiam ser 
objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF. A 
manter-se o texto do anteprojeto estar-se-ia realizando um retrocesso 
na conquista recente contida no parágrafo único do art. 741 do 
CPC.280

 

 Mais adiante, o eminente processualista mineiro afirma que se deve conferir aos 

magistrados um poder geral de controle sobre a constitucionalidade da coisa julgada, o que 

nos parece temerário. E complementa, in verbis: 

                                                 
279 THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, p. 6, maio/jun., 2004. 
280 THEODORO JUNIOR, loc. cit. 
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Em face da coisa julgada que viole diretamente a CF, deve ser 
reconhecido aos juízes um poder geral de controle incidental da 
constitucionalidade da coisa julgada. Entendimento contrário e como 
muito bem lembrado por Paulo Otero importaria em que se admita 
“que o juiz tem o dever oficioso de recusar a aplicação de normas 
jurídicas contrárias à CF, tendo, por outro lado, em contradição, o 
dever de aplicar casos julgados inconstitucionais.”281

 

Finalizando seu raciocínio, Humberto Theodoro sustenta que a “quebra do 

absolutismo da coisa julgada” se iniciou na jurisprudência, e observa que nos precedentes282 

em que isso ocorreu não se estava diante de casos em que uma lei aplicada fora 

posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. E conclui,  in verbis: 

Nenhum desses precedentes, como se vê, tem qualquer 
relacionamento com aplicação de lei adrede declarada 
inconstitucional. Ao contrário, lastreiam-se em ofensas cometidas 
pelas sentenças diretamente contra regras e princípios da própria CF. 
Pode, é certo, a coisa julgada ser elidida em razão de ulterior 
declaração de inconstitucionalidade da lei aplicada na sentença. 
Entretanto, o principal foco de cogitação, quando se trata de relativizar 
a autoridade da res judicata, é justamente o cotejo entre o conteúdo da 
sentença e os valores tutelados pela CF. Não se pode ter como 
absoluta a intangibilidade da coisa julgada, no caso concreto, quando 
dentro da sistemática constitucional “houver sido transgredido um 
valor de nível mais elevado que a segurança jurídica”. 
Daí porque não tem sentido, data venia, legislar sobre a impugnação à 
coisa julgada, durante o procedimento da execução, restringindo o 
incidente tão-somente à hipótese de aplicação de lei já declarada, em 
ação direta, inconstitucional.283

 

Cumpre ressaltar que, em princípio, poder-se-ia afirmar que o próprio fato de o 

legislador ter optado por mudar a redação original do dispositivo em comento, retirando a 

expressão que claramente restringia sua aplicação aos casos de julgamento do STF em sede de 

controle abstrato de normas284, levaria necessariamente à interpretação mais abrangente do 

                                                 
281 THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, p. 21, maio/jun., 2004.  
Humberto Theodoro aponta, em favor de sua tese, que a noção ampla de inconstitucionalidade seria assegurada 
pela própria CF, na medida em que ela prevê a chamada argüição de descumprimento de preceito fundamental, 
que abrange qualquer ato de poder, e não apenas os atos normativos. Cita também alguns doutrinadores que, no 
seu entender, acompanham essa sua noção ampla de inconstitucionalidade. 
282 Nova investigação de paternidade nos casos de exame superveniente de DNA; reavaliação de imóvel 
expropriado para garantir a justa indenização; entre outros. 
283 THEODORO JUNIOR, op. cit., p. 25. 
284 O anteprojeto, na sua redação original – defendida, conforme dissemos, por Athos Gusmão Carneiro –, 
permitia a impugnação da sentença exeqüenda apenas quando “fundada em lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade”. 
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dispositivo normativo ora analisado, conforme defende Humberto Theodoro Junior. 

Não nos parece, todavia, seja esse o entendimento correto. Essa interpretação 

“histórica” da norma em exame deve ser rechaçada. Primeiro, porque a moderna 

hermenêutica tem dado menos relevância ao método de interpretação histórico285, uma vez 

que, hodiernamente, tem importado conferir-se à norma um sentido objetivo, e não um 

sentido que a prenda à suposta vontade do órgão legiferante286. Segundo, porque a 

interpretação abrangente do dispositivo em foco conduziria, no nosso entender, a uma 

situação de gravíssima insegurança jurídica. Permitir, como defende Humberto Theodoro 

Junior, que qualquer sentença acobertada pela coisa julgada seja impugnada, a qualquer 

momento, dando-se aos juízes um “poder geral de controle de constitucionalidade da coisa 

julgada” é uma idéia que ignora, data maxima venia, o valor constitucional da coisa julgada, 

bem como a sua importante função de conferir estabilidade e segurança às relações 

processuais, em homenagem ao princípio do Estado Democrático de Direito. 

Parece-nos, ainda, que a nova redação dada ao dispositivo em comento, determinada 

pela Lei nº 11.232/05, ajudou a dirimir a dúvida colocada nos parágrafos acima. É que o novo 

texto deixa claro que sua incidência está restrita aos casos em que houver prévio 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional a lei ou o ato 

normativo em que se funda a sentença, ou considerando incompatível com a Carta Magna a 

interpretação da lei ou do ato normativo feita na decisão. Em suma: a aplicação do parágrafo 

único do art. 741 do CPC – bem como do § 1º do artigo 475-L – depende, 

imprescindivelmente, de manifestação prévia do Pretório Excelso acerca da 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que embasou a sentença ou da 

incompatibilidade com a Constituição da interpretação feita pelo julgador do decisum 

                                                 
285 Esse método de interpretação busca analisar os antecedentes da norma (processo legislativo, discussões nas 
Casas do Congresso Nacional, razões de veto, etc.) e ajuda a encontrar o que se chama de mens legislatoris, ou 
seja, a suposta intenção do legislador. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1988. 
286 Ibidem. p. 205. 
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formador da res judicata. Nesse sentido, in verbis: 

[...] não é o entendimento de qualquer juiz ou tribunal – e muito 
menos o da própria parte – acerca da inconstitucionalidade de uma 
dada interpretação que dá ensejo aos embargos ex art. 741, par. ún. É 
indispensável que a consideração de incompatibilidade funde-se no 
pronunciamento do STF. O dispositivo deveria estar redigido nos 
seguintes termos: ‘... título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo STF ou em aplicação ou 
interpretação tidas, por aquela mesma Corte, por incompatíveis com a 
Constituição Federal’.287

 

Ainda resta, entretanto, uma polêmica a ser enfrentada: essa prévia manifestação do 

STF haveria de ter ocorrido em processo objetivo de controle concentrado de 

constitucionalidade? Ou também se refere aos casos em que a Corte Suprema se pronunciou 

em sede de controle difuso? E mais: admitindo essa segunda situação hipotética, bastaria o 

julgamento do Tribunal Maior, ou seria necessária a edição de Resolução por parte do Senado 

Federal (art. 52, X, da CF/88)? 

Somos partidários de uma interpretação restritiva do art. 741, parágrafo único, do CPC 

(bem como do § 1º do artigo 475-L, que possui regra idêntica). Essa interpretação restritiva 

atende, sobretudo, a uma regra geral de hermenêutica jurídica, segundo a qual as normas 

excepcionais – que trazem uma exceção, como é o caso da norma em análise – devem ser 

interpretadas restritivamente288. Mas não é só por isso. 

O direito brasileiro adota, quanto ao controle de constitucionalidade das leis, tanto o 

sistema de controle difuso – de inspiração norte-americana – quanto o sistema de controle 

concentrado – de inspiração austríaca (formulado por Hans Kelsen). 

Realmente, no que se refere aos preceitos normativos decorrentes da 
ação legislativa, a fiscalização jurisdicional da sua constitucionalidade 
pode dar-se, basicamente, por duas formas: (a) no julgamento de caso 
concreto, em que, para tutelar direito subjetivo específico, se nega 

                                                 
287 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 57, abr./jun., 2002. Os reclamos do jovem processualista 
foram atendidos, e a redação do dispositivo, como já mencionamos, foi alterada pela Lei nº 11.232/05. Quando 
esta lei ainda estava em trâmite (Projeto de Lei 52/2004), TALAMINI já destacava em seu livro várias vezes 
aqui citado que a alteração corrobora o seu entendimento: “Aliás, a redação proposta no projeto 52/2004 elimina 
qualquer dúvida a esse respeito.” Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 451. 
288 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 
205. 
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aplicação a normas consideradas inconstitucionais (controle incidental 
e difuso); e (b) no julgamento de ação direta com tal finalidade, em 
que, para tutelar a própria Constituição, se declara a 
inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado 
preceito normativo (controle abstrato e concentrado).289

 

No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, permite-se que qualquer juiz ou 

tribunal290 exerça o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, mas a questão 

é decidida de forma incidental, produzindo efeitos, pois, apenas entre as partes291 da relação 

jurídico-processual292, in verbis: 

Tem-se, portanto, no Brasil, que as decisões judiciais, tomadas em 
casos concretos, sobre questões constitucionais, inclusive as que 
dizem respeito à legitimidade dos preceitos normativos, limitam sua 
força vinculante às partes envolvidas no litígio. A rigor, não fazem 
sequer coisa julgada entre os litigantes, pois a apreciação da questão 
constitucional serve apenas como fundamento para o juízo de 
procedência ou improcedência do pedido deduzido na demanda. E a 
coisa julgada, sabe-se, não se estende aos fundamentos da decisão 
(CPC, art. 469).293

 

Ressalte-se, todavia, a possibilidade ser atribuída eficácia erga omnes às decisões do 

STF tomadas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, quando o Senado Federal, 

                                                 
289 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 17. 
290 Nos Tribunais, a Constituição Federal exige, em seu art. 97, que a declaração incidental de 
inconstitucionalidade seja proferida pelo órgão plenário ou pelo órgão especial (Tribunais com mais de 25 
membros podem criar um órgão especial, que passa a exercer as atribuições jurisdicionais do órgão plenário) da 
Corte. Trata-se da chamada cláusula de reserva de plenário. 
291 Não se deve esquecer que há uma tendência de que, progressivamente, as decisões tomadas pelo STF em sede 
de controle difuso tenham os mesmos efeitos das suas decisões proferidas nos processos objetivos de controle 
concentrado de normas. Essa tendência ganhará ainda maior efetividade quando for regulamentado o art. 102, § 
3º, da CF/88, que exige, para conhecimento do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das 
questões constitucionais discutidos no apelo extremo. Sobre o tema, confira-se, de nossa autoria: RAMOS, 
André Luiz Santa Cruz. Da necessidade de demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário. 
Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 32, p. 9-20, nov., 2005. 
292 Aponta Talamini que, “nesse ponto, o modelo brasileiro de controle incidental se diferencia do americano, 
que o inspirou. É que nos Estados Unidos o poder judicial de controle incidenter tantum é conjugado com o 
princípio do stare decisis, pelo qual os precedentes tornam-se vinculantes, dentro de certos limites.” Embargos à 
execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 106, p. 54, abr./jun., 2002. 
293 ZAVASCKI, op. cit., p. 30. O autor sustenta, todavia, que alguns juristas de renome, como Rui Barbosa, 
Castro Nunes e Lúcio Bittencourt, já defendiam, há tempos, a necessidade de se conferir eficácia erga omnes – 
tal como ocorre desde sempre no sistema do stare decisis – às decisões sobre a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade de normas, ainda que tomadas na via incidental. A preocupação desses notáveis juristas era 
com um sério inconveniente do controle difuso, qual seja, o de permitir afronta à isonomia ao permitir a 
existência de decisões divergentes em casos semelhantes. Entretanto, noticia Zavascki que a falta de uma cultura 
de valorização dos precedentes na praxe forense brasileira impediu que a opinião de Rui, Nunes e Bittencourt 
prevalecesse. Talvez, todavia, estejamos vivendo um momento diverso, conforme explicitado na nota de rodapé 
254, acima. 
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com base no art. 52, X, da Carta Magna, suspender a execução do ato normativo considerado 

inconstitucional. 

Embora se questionem, doutrinariamente, vários aspectos do instituto, há consenso 

quanto ao seu conteúdo essencial, que permanece o mesmo desde 1934: a suspensão da 

execução da norma, pelo Senado, confere eficácia erga omnes à decisão do Supremo Tribunal 

Federal que, em controle difuso, declarou a sua inconstitucionalidade. A Resolução do 

Senado tem, portanto, natureza normativa, já que universaliza um determinado status jurídico: 

o do reconhecimento estatal da inconstitucionalidade do preceito normativo.294

Já no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, a competência é 

exclusiva do Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade da lei ou ato 

normativo de forma abstrata. As decisões do Pretório Excelso, em sede de controle 

concentrado, possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei 

nº 9.868/99), in verbis: 

Declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um 
preceito normativo abstratamente considerado, a sentença proferida 
em ação de controle concentrado irradia efeitos para todos os 
possíveis destinatários da norma. Ou seja: a sentença tem eficácia 
subjetiva erga omnes. E à força dessa declaração submetem-se, 
obrigatoriamente, as autoridades que têm por atribuição aplicar a 
norma questionada, vale dizer, os órgãos do Poder Judiciário e da 
Administração pública. Relativamente a eles, a sentença tem, portanto, 
efeito vinculante. É o que está expresso no art. 28, parágrafo único, da 
Lei 9.868, de 10.11.1999.295

 

Também é importante destacar que, no âmbito do controle concentrado e abstrato de 

preceitos normativos, as decisões do Supremo Tribunal Federal declaratórias de 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, ou seja, apenas 

declaram a validade ou a nulidade da norma desde o seu surgimento (ab initio). 

A sentença que afirma a constitucionalidade da norma tem natureza 
declaratória: ela declara que a norma é compatível com a Constituição 
e, conseqüentemente, é validade. Da mesma forma, é declaratória a 

                                                 
294 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 32. 
295 Ibidem, p. 51. 
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sentença que afirma a inconstitucionalidade. É que o vício da 
inconstitucionalidade acarreta a nulidade da norma, conforme 
orientação assentada há muito tempo no Supremo Tribunal Federal e 
abandonada pela doutrina dominante entre nós. Assim, a afirmação da 
constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma, mediante 
sentença de mérito na ação direta ou na ação declaratória, 
simplesmente declara a validade ou a nulidade. Nada constitui nem 
desconstitui. Sendo declaratória a sentença, a sua eficácia temporal, no 
que se refere à validade ou nulidade do preceito normativo, é ex tunc, 
como ocorre nessa espécie de julgado. “A Corte”, explicou o Ministro 
Brossard, “verifica e anuncia a nulidade como o joalheiro pode 
afirmar, depois de examina-lo, que aquilo que se supunha ser um 
diamante não é um diamante, mas um produto sintético. O joalheiro 
não fez a pasta sintética, apenas verificou que o era. Também a 
decisão judicial não muda a natureza da lei, como o joalheiro não 
muda a natureza do diamante. Ela nunca foi lei, e ele nunca foi 
diamante. Aquilo que se supunha ser um diamante e que o perito 
verificou ser um produto sintético, não deixou de ser diamante a partir 
da verificação do joalheiro, mas ab initio não passava de produto 
sintético. Também a lei inconstitucional. O Judiciário não a fez 
inconstitucional, apenas verificou e declarou que o era. Por isso seu 
efeito é ex tunc”.296

 

Portanto, no nosso entender, a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC (bem 

como do § 1º, do artigo 475-L, do mesmo Codex) exige que a prévia manifestação do 

Supremo Tribunal Federal – acerca da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que 

embasou a sentença exeqüenda ou da incompatibilidade com a Constituição da interpretação 

feita pelo julgador do decisum formador da res judicata – possua eficácia erga omnes e efeito 

vinculante297. Nesse sentido, in verbis: 

Não é todo juízo de inconstitucionalidade que, consoante o art. 741, 
parágrafo único, retirará a força executiva do provimento judicial. 
Impõe-se julgamento definitivo do STF, de procedência na ação direta 
de inconstitucionalidade ou de improcedência na ação direta de 
constitucionalidade (art. 102, I, a, c.c § 2º). No primeiro, de ordinário, 
desaparecerá a lei ou ato normativo, objeto do controle; no segundo, 
perderá sua vigência. Em ambas as situações, a eficácia do julgamento 
opera erga omnes, vinculando aos demais órgãos judiciários. 
[...] Quanto ao controle incidental, ainda que resulte de reiteradas 
manifestações uniformes e convergentes do STF, somente a partir da 

                                                 
296 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 48-49. 
297 Dissemos acima que a norma tem inspiração no direito alemão, e já havia sido defendida, de lege ferenda, por 
Gilmar Ferreira MENDES, o qual, ao que tudo indica, foi o grande artífice da inovação do regramento 
processual aqui analisada. Assim, é importante destacar, em respaldo à opinião por nós defendida, que o próprio 
Gilmar Mendes, ao sustentar, em obra doutrinária, a introdução de regra semelhante à do processo alemão, 
permitindo a alegação da inconstitucionalidade através de embargos, ressaltava que essa possibilidade só 
existiria quando a inconstitucionalidade tivesse sido declarada “pelo Supremo Tribunal Federal no processo de 
controle abstrato de normas (ou após a suspensão de sua execução pelo Senado Federal, no caso de declaração 
incidental de inconstitucionalidade).” Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 260. 
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resolução do Senado Federal, na forma do art. 52, X, da CF/88, 
suspendendo a lei ou o ato normativo, enseja-se a incidência do art. 
741, parágrafo único, do CPC.298

 
As decisões da Suprema Corte, por exemplo, concessivas de medida liminar em ação 

direta de inconstitucionalidade não permitem a aplicação da norma em análise, uma vez que 

“esse provimento apenas afasta a vigência e a eficácia legal da norma impugnada, sem 

invalidá-la”, produzindo efeitos ex nunc299. Assim sendo, “apenas a decisão de mérito, 

definitiva, poderá motivar a oposição de embargos à execução na hipótese em destaque”.300

Essa interpretação restritiva do dispositivo ora sob exame301, ressalte-se, além de 

prestigiar o STF como o órgão jurisdicional guardião da Constituição e, conseqüentemente, 

titular do poder-dever de afirmar, em última instância, a correta interpretação da Carta Magna, 

prestigia também a garantia da coisa, não a submetendo a eterna possibilidade de ataque, o 

que conflitaria com a sua própria essência de instituto estabilizador das relações jurídico-

processuais. 

Finalizando o presente tópico, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, em 

acórdão da lavra do eminente Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu quase no mesmo 

sentido das conclusões acima apresentadas, entendendo que o parágrafo único do art. 741 do 

                                                 
298 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, 
p. 25, nov., 2002. Em sentido contrário, entendendo que tanto as decisões do STF em controle concentrado 
(ADI, ADC, etc.) quanto as decisões em controle difuso (RE, MS, etc.) permitem a aplicação da norma em 
comento, senso desnecessária, inclusive, a edição da Resolução do art. 52, X, da CF/88: PIMENTA, Paulo 
Roberto Lyrio. Embargos à execução de decisão de inconstitucionalidade: relatividade da coisa julgada: CPC art. 
741, parágrafo único – MP 2.180. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 2, p. 102, 
maio, 2003. 
299 Nesse caso, talvez, pensamos que pode ser considerada a hipótese de suspensão da execução (ou da fase de 
cumprimento da sentença) até a prolação da decisão de mérito pelo STF. Caso tenha sido ajuizada ação 
rescisória, pode-se requerer medida cautelar ao juiz, com base na nova redação dada ao art. 489 do CPC. 
300 PIMENTA, loc. cit. 
301 Há uma discussão doutrinária acerca da suspensão da execução, por parte do Senado Federal (art. 52, X, da 
CF/88), de norma considerada inconstitucional pelo STF na via do controle difuso. Alguns defendem que, nesse 
caso, haveria apenas a produção de eficácia ex nunc, ou seja, pro futuro, cf. CLÈVE, Clémerson Merlin. A 
fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
Outros, porém, defendem que se produz eficácia ex tunc, cf. ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças 
na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. Entendemos, todavia, que a questão não 
interfere no problema ora em análise. O que importa, na nossa opinião, para se permitir a aplicação do art. 741, 
p. ún., do CPC, é a decisão possuir eficácia erga omnes e efeito vinculante. É que, mesmo que a decisão produza 
apenas eficácia ex nunc, isso não impedirá a incidência da norma em comento, uma vez que a alegação será feita 
em momento posterior – nos embargos (ou na impugnação, no caso do art. 475-L). 
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CPC “não tem caráter universal”, sendo sua aplicação “restrita às sentenças fundadas em 

norma inconstitucional” e sendo ainda indispensável “que a inconstitucionalidade tenha sido 

reconhecida em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso (independentemente 

de resolução do Senado)”. Em suma: a única discordância relevante entre as nossas 

conclusões e o entendimento do STJ se refere à necessidade de edição da Resolução prevista 

no art. 52, X, da CF/88, que para nós é imprescindível.302

 

4.3.3.2.1 O caso especial da “aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo 

Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” 

 

 Definidos o sentido e o alcance do dispositivo normativo sub examine, que tem, como 

dito acima, sua incidência restrita aos casos de prévio pronunciamento do STF através de 

decisões com eficácia erga omnes e efeito vinculante, resta ainda uma indagação específica: a 

que se refere a parte final do texto da norma, que menciona a hipótese de “aplicação ou 

interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como 

incompatíveis com a Constituição Federal”. 

 Eduardo Talamini enfrenta a questão, e faz uma pertinente advertência inicial, que 

corrobora, aliás, o que já dissemos acima, in verbis: 

Não é possível a interpretação isolada da última parte do par. ún. Do 
art. 741. É que, se fosse para considerar a letra do dispositivo, ter-se-ia 
que a “incompatibilidade com a Constituição” autorizadora dos 
embargos não precisaria ter sido previamente constatada pelo 
Supremo303 304. 
 

 Já destacamos acima, de forma enfática, que a manifestação prévia do Tribunal maior 

                                                 
302 STJ, 1ª Turma, REsp 721.808/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 19/09/2005. 
303 Opinião essa, não custa lembrar, defendida de forma veemente por THEODORO JUNIOR, Humberto. A 
reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, maio/jun., 2004. 
304 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 57, abr./jun., 2002. 
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é imprescindível para que seja aplicável a norma em comento. E mais: esse pronunciamento 

deve possuir eficácia erga omnes e efeito vinculante. 

 Ora, a parte final da norma existe apenas para deixar claro que esse prévio 

pronunciamento do STF não precisa, necessariamente, ter sido proferido ou em ação direta de 

inconstitucionalidade ou em processo subjetivo seguido de Resolução do Senado Federal (art. 

52, X, da CF/88). Afinal, como bem lembra Talamini, “não é apenas através da declaração 

direta da inconstitucionalidade que se pode produzir provimento com eficácia erga omnes e 

caráter vinculante.”305

 Mais adiante, Talamini conclui, in verbis: 

Todas essas hipóteses (o autor se refere à interpretação conforme, à 
ADC, etc.), ao lado daquelas mencionadas nos itens 2 e 3 (declaração 
de inconstitucionalidade em ação direta ou em via incidental  sucedida 
de “suspensão da execução” pelo Senado), podem dar ensejo à 
aplicação do art. 741, par. ún., sempre que o provimento constitutivo 
do título executivo se houver fundado m solução incompatível com 
aquela adotada pelo Supremo. É o que no presente texto 
convencionar-se-á chamar de solução inconstitucional.306  

 

4.3.3.3 Colisão de princípios e coisa julgada 

 

 A maior crítica que se pode fazer ao dispositivo, no entanto, diz respeito à opção feita 

pelo legislador de estabelecer que a coisa julgada seja sempre desconsiderada quando se 

fundar em ato ou lei inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Constituição 

Federal. Incorreu o legislador no grave e perigosíssimo erro de dizer, a priori, que princípio 

ou valor deve prevalecer no caso de conflito jusprincipiológico, ignorando a inexorável 

realidade de que, nestes casos, a solução correta encontra-se na ponderação dos valores ou 

princípios em jogo, com observância das peculiaridades do caso. 

                                                 
305 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 58, abr./jun., 2002. O autor cita, por exemplos, “o 
reconhecimento da constitucionalidade, em via direta” (Ação Declaratória de Constitucionalidade), “a declaração 
de inconstitucionalidade sem redução de texto”, “a interpretação conforme à Constituição”, entre outros. 
306 Ibidem, p. 61. 
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Usando as expressões já explicadas no presente estudo, optou a lei por dar prevalência, 

sempre, ao princípio da constitucionalidade, em detrimento dos demais princípios 

constitucionais que envolvem a questão, como a segurança jurídica. Ora, é possível imaginar 

situações em que a segurança jurídica seria gravemente afrontada com a desconstituição de 

uma coisa julgada. O parágrafo único do art. 741 do CPC não considerou este outro lado da 

moeda307. 

Daí porque entendemos que os embargos do art. 741, parágrafo único, do CPC, 

consistem apenas num novo e excepcional instrumento de desconstituição de um título 

judicial acobertado pelo manto da coisa julgada material, através do qual o julgador poderá 

proceder ao reexame da questão constitucional que fundamentou o decisum embargado. 

Isso significa dizer que “o título fundado na solução inconstitucional é em princípio 

eficaz e será desconstituído na medida em que o juiz constate sua incompatibilidade absoluta 

com a orientação do Supremo”308 proferida em julgado que possua eficácia erga omnes e 

efeito vinculante. 

E o mais importante: em todos os casos nos quais seja aplicável a regra em foco, o 

julgador poderá manter a eficácia e a exigibilidade do título executivo embargado, em 

respeito à coisa julgada e à sua função de “sanatória geral” do processo309. Para tanto, será 

fundamental a utilização do princípio da proporcionalidade para realizar a devida ponderação 

entre os valores e princípios em jogo. Afinal, como nos ensina Humberto Ávila, “é 

exatamente no modo de solução da colisão de princípios que se induz o dever de 

proporcionalidade”.310

                                                 
307 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 80, abr./jun., 2002. 
308 Ibidem, p. 66. 
309 No mesmo sentido, entendendo que o julgador pode manter a exigibilidade do título embargado: PIMENTA, 
Paulo Roberto Lyrio. Embargos à execução de decisão de inconstitucionalidade: relatividade da coisa julgada: 
CPC art. 741, parágrafo único – MP 2.180. Revista Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 2, 
p. 100, maio, 2003.; e TALAMINI, op. cit., p. 63-66. 
310 ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. 
Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 4, jul., 2001. Disponível em: 
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A idéia de que os atos do poder público devem guardar um mínimo de 

proporcionalidade é antiga, estando já presente nos ensinamentos de Jellinek, que afirmara: 

“não se deve usar canhões para matar pardais”311. Hodiernamente, a proporcionalidade tem 

sido muito utilizada, tanto no direito comparado quanto no direito brasileiro, como importante 

instrumento de controle dos atos estatais e de proteção dos mais variados valores 

constitucionais.312

A visão moderna do princípio da proporcionalidade, que remonta aos estudos sobre o 

tema levados a efeito pela doutrina alemã, reconhece-o em três dimensões: 1) adequação, que 

exige a aptidão do ato estatal para atingir os fins almejados; 2) necessidade, que exige a 

adoção da medida menos gravosa possível para a consecução do objetivo perseguido; 3) 

proporcionalidade em sentido estrito (razoabilidade), que envolve a aferição da relação 

custo-benefício do ato sob análise. No dizer de Daniel Sarmento313, in verbis: 

Em síntese, para conformar-se ao princípio da proporcionalidade, uma 
norma jurídica deverá, a um só tempo, ser apta aos fins a que se 
destina, ser a menos gravosa possível para que se logrem tais fins e 
causar benefícios superiores às desvantagens que proporciona. 
 

A grande utilidade do princípio da proporcionalidade está na sua atuação como pauta 

procedimental da chamada ponderação de interesses, que consiste, grosso modo, na técnica 

usada para a resolução de conflitos entre valores ou princípios constitucionais, através do 

sopesamento dos interesses e bens jurídicos em jogo num determinado caso concreto. Nas 

palavras de Willis Santiago Guerra Filho314, in verbis: 

[...] é ele (o princípio da proporcionalidade) que permite fazer o 
sopesamento (abwäng, balancing) dos princípios e direitos 
fundamentais, bem como dos interesses e bens jurídicos em que se 
expressam, quando se encontrem em estado de contradição, 

                                                                                                                                                         
<http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em 17 fev. 2006. 
311 SILVA, Almiro do Couto. Prefácio. In: STUMM, Raquel Denize. Princípio da proporcionalidade no 
direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 7. 
312 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2002. p. 77-78. 
313 Ibidem, p. 90. 
314 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso 
Bastos, 1999. p. 66. 

http://www.direitopublico.com.br/
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solucionando-a de forma que maximize o respeito de todos os 
envolvidos no conflito. 
 

Assim, a ponderação de interesses, como bem lembra Daniel Sarmento315, “não 

representa uma forma de decisionismo judicial disfarçado, já que seu método pauta-se pelo 

princípio da proporcionalidade, cujos critérios podem ser aferidos com certa objetividade.” 

E é justamente em nome dessa objetividade que o julgador, ao aplicar a referida 

técnica, deve orientar-se, sempre, com base nos dados e circunstâncias do caso concreto, pois 

são precisamente “as variáveis fáticas presentes no problema enfrentado” que indicarão ao 

magistrado as balizas necessárias “para a atribuição do ‘peso’ específico a cada princípio em 

confronto, sendo, por conseqüência, essenciais à definição do resultado da ponderação.”316

Não é a outra a opinião de J.J. Gomes Canotilho317, que, ao comentar a aplicação do 

princípio da proporcionalidade, assim se manifesta, in verbis: 

Na qualidade de regra de razoabilidade – rule of reasonablenss – 
desde cedo começou a influenciar a jurisprudência dos países de 
Common Law. Através da regra da razoabilidade, o juiz tentava (e 
tenta) avaliar caso a caso as dimensões do comportamento razoável 
tendo em conta a situação de facto e a regra do precedente. 

 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também entende que a aplicação do 

princípio da proporcionalidade está condicionada ao exame do caso concreto318, quando se 

encontram em colisão princípios constitucionais concorrentes, a exemplo do que acontece no 

caso da aplicação da norma em análise, em que se pretende dar prevalência a outros princípios 

constitucionais em detrimento do princípio da segurança jurídica que embasa a coisa 

julgada.319

                                                 
315 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2002. p. 96. 
316 Ibidem. p. 97. 
317 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina. p. 
266. 
318 Cite-se, por exemplo, a Intervenção Federal nº 492-6/SP, julgada pelo STF, que teve como redator para o 
acórdão o eminente Ministro Gilmar Mendes. 
319 Humberto ÁVILA faz um interessante relato de alguns casos célebres em que o STF aplicou o princípio da 
proporcionalidade (HC nº 76.060-SC, Relator Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15/05/1998, p. 44; HC nº 75.889-
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Ora, ao examinar o caso concreto, caberá ao julgador analisar, considerando-se a 

tríplice dimensão do princípio da proporcionalidade, bem como as circunstâncias fáticas que 

permeiam o caso sub judice, se a rescisão da coisa julgada é realmente adequada, necessária e 

razoável (proporcional em sentido estrito), enfim, se o custo-benefício da medida é o melhor 

possível. 

  

4.3.3.3.1 Para alguns doutrinadores, a garantia da coisa julgada é infraconstitucional, não 

podendo sobrepor-se ao princípio da constitucionalidade, hierarquicamente superior 

 

 Em alguns casos, sob a alegação de que há uma hierarquia entre os princípios 

jurídicos, autores há que sustentam a desnecessidade de aplicação da técnica da “ponderação 

de interesses” e do princípio da proporcionalidade para a solução de conflitos 

jusprincipiológicos. Os princípios constitucionais prevaleceriam sobre os princípios legais, e 

estes sobre os infralegais. Há quem sustente, ainda, uma hierarquia entre os próprios 

princípios constitucionais320. 

Segundo alguns destes autores, a garantia da coisa julgada (ou princípio da 

intangibilidade da coisa julgada) possui índole infraconstitucional, e por isso não pode 

prevalecer quando em confronto com princípios emanados da Constituição. Este é, por 

exemplo, o entendimento de Humberto Theodoro Júnior, para quem a noção de imutabilidade 

da coisa julgada, em nosso ordenamento jurídico, não tem sede constitucional, pois resulta de 

norma contida no Código de Processo Civil, e por isso se submete ao princípio da 

                                                                                                                                                         
MT, Relator Min. Marco Aurélio, DJ 19/06/1998, p. 02; ADI nº 855-2, Relator Min. Sepúlveda Pertence, DJU 
01/10/1993): A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista 
Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. I, n. 4, jul., 2001. Disponível em: 
<http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 17 fev. 2006. 
320 BORGES, José Souto Maior. Pro-dogmática: por uma hierarquização dos princípios constitucionais. Revista 
Trimestral de Direito Público. São Paulo, Malheiros, v. 1, p. 140-146, 1993. 

http://www.direitopublico.com.br/
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constitucionalidade, que lhe é hierarquicamente superior321. Desta inferioridade hierárquica, o 

autor conclui que a coisa julgada só será intangível quando estiver conforme a Constituição. 

Assim também pensa José Augusto Delgado. E o eminente Ministro do STJ vai mais 

longe: considera que não apenas a garantia da coisa julgada, mas também seu princípio 

informador, a segurança jurídica, são valores infraconstitucionais, oriundos de regramento 

processual. Argumenta que legalidade, moralidade e justiça são valores absolutos, de natureza 

constitucional, que sustentam o regime democrático, e por isso estão acima da segurança 

jurídica322. 

Analisando o instituto da coisa julgada à luz do ordenamento jurídico português, Paulo 

Otero também entende que, mesmo sendo a segurança jurídica inerente ao Estado de Direito, 

é ela insuficiente para fundamentar, de forma autônoma, a validade da “coisa julgada 

inconstitucional”, podendo, quando muito, justificar a validade da “coisa julgada ilegal”323. 

Analisando o parágrafo único do art. 741 do CPC sob o ponto de vista destes autores, 

portanto, o legislador teria acertado ao determinar, aprioristicamente, que a coisa julgada 

inconstitucional poderá ser sempre desconstituída, bastando para isto que se tenha fundado 

em lei ou ato inconstitucional ou em interpretação incompatível com a Carta Magna324. A 

norma estaria exatamente dando prevalência ao princípio da constitucionalidade, em 

detrimento da segurança jurídica, que embasa a garantia da coisa julgada. Não nos convence, 

todavia, a argumentação supra, razão pela qual tecemos as críticas acima ao dispositivo em 

comento. 

De fato, não obstante o esmero na elaboração dos argumentos acima expostos, e 

                                                 
321 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 86. Por isso Humberto Theodoro defende, como já 
demonstramos, uma interpretação deveras abrangente do art. 741, parágrafo único, do CPC. 
322 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas. Revista 
de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 103, p. 21 et seq., jul./set., 2001. 
323 OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993.  
324 Humberto Theodoro Junior, por exemplo, chega a defender que não há sequer necessidade da haver prévio 
posicionamento do STF sobre a matéria. 
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mesmo conhecendo a autoridade daqueles que os suscitam, pensamos que a garantia da coisa 

julgada possui, sim, foro constitucional. Concordamos, em certa medida, com Dinamarco, 

quando ele diz que o constituinte, sobre a coisa julgada, minus dixit quam voluit, e quando ele 

afirma, com muita propriedade, que a coisa julgada figura no rol dos chamados “institutos 

bifrontes”, os quais, na lição de Calamandrei, “constituem pontes de passagem entre o direito 

e o processo, ou seja, entre o plano substancial e o processual do ordenamento jurídico”325. 

 Com efeito, a coisa julgada não é, como pretendem alguns, instituto pertencente 

apenas ao direito processual civil. Ela também pertence ao direito constitucional, dada a 

menção expressa do art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e possui, acima de qualquer coisa, o 

significado político-institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas326. 

 Além do mais, como já dito anteriormente, coisa julgada, segurança jurídica e Estado 

Democrático de Direito estão umbilicalmente associados. A segurança jurídica é um dos 

pilares do Estado de Direito, enquanto a coisa julgada realiza a segurança no âmbito das 

relações jurídico-processuais. É impossível ignorarmos esta patente realidade. 

 

4.4 OUTROS INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DE COMBATE À COISA JULGADA 

INCONSTITUCIONAL 

 

 O que tentamos no presente capítulo, num primeiro momento, foi definir o sentido 

genérico da expressão coisa julgada inconstitucional para, num momento posterior, analisar 

os meios típicos existentes no arcabouço jurídico-processual para a sua revisão. 

 Foi nossa intenção também destacar que, ao contrário do que pregam alguns 

partidários da relativização da coisa julgada fundada na inconstitucionalidade da sentença, já 

se dá um tratamento diferenciado à chamada coisa julgada inconstitucional. Isso ficou 
                                                 
325 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 109, p. 24, jan./mar., 2003. 
326 Ibidem. p. 23-24.  
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bastante claro quando demonstramos o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do 

enunciado nº 343 de sua súmula de jurisprudência, bem como quando estudamos a 

possibilidade de, no curso da execução – ou na fase de cumprimento da sentença (Lei nº 

11.232/05) – ser alegada a inexigibilidade do título executivo quando o mesmo for, por assim 

dizer, inconstitucional. 

Enfim, tentamos delimitar as hipóteses excepcionais em que as decisões que ofendam 

a Constituição, ainda que transitadas em julgado, permitem a sua desconstituição. Analisados, 

então, os meios típicos de revisão da “coisa julgada inconstitucional” – ação rescisória e 

embargos do devedor (ou impugnação do devedor - art. 475-J, § 1º, do CPC) – resta-nos agora 

discutir a viabilidade desconstituição da res judicata por meios atípicos, quando a mesma 

acoberte uma inconstitucionalidade. 

É aqui, enfim, que se encontra a grande problemática da chamada “relativização” da 

coisa julgada, entendida, por assim dizer, como a corrente que admite formas atípicas, 

excepcionais, de desconstituição da res judicata.  

 

4.4.1 Os vícios processuais que podem acometer uma sentença 

 

 Já vimos de que forma uma sentença pode ser inconstitucional. Para tanto, seguimos 

elenco de situações proposto por Eduardo Talamini: a) sentença amparada na aplicação de 

norma inconstitucional; b) sentença amparada em interpretação incompatível com a 

Constituição; c) sentença amparada na indevida afirmação de inconstitucionalidade de uma 

norma; d) sentença amparada na violação direta de normas constitucionais ou cujo 

dispositivo viola diretamente normas constitucionais; e) sentença que, embora sem incidir em 

qualquer das hipóteses anteriores, estabelece uma situação diretamente incompatível com os 

valores fundamentais da ordem constitucional. 
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Vimos, todavia, que é preciso distinguir duas situações: a primeira, referente aos casos 

em que a questão da (in)constitucionalidade é antecedente ou concomitante à relação jurídico-

processual, quando poderia ter sido discutida no curso do processo; a segunda, referente aos 

casos em que a questão da (in)constitucionalidade é superveniente à formação da coisa 

julgada material. 

 Já destacamos também que, nessa segunda situação, referimo-nos aos casos de 

pronunciamento posterior do STF sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de 

determinada norma, eventualmente aplicada ou aplicável no julgamento da decisão que veio a 

ser imunizada pela autoridade da res judicata. 

Em suma: poderia a decisão do Pretório Excelso atingir uma coisa julgada material 

formada anteriormente à sua prolação? Essa é a essência da discussão acerca da chamada 

“coisa julgada inconstitucional”. 

 Para aferir a viabilidade de desconstituição de sentenças inconstitucionais acobertadas 

pela autoridade da coisa julgada material é preciso definir, inicialmente, a natureza jurídica 

dessas sentenças, em função do vício de inconstitucionalidade que as acomete. 

 É de todos conhecida a classificação que a doutrina propõe quanto aos vícios 

processuais. Fala-se, em suma, nas nulidades relativas, nas nulidades absolutas e na 

inexistência jurídica. 

 A classificação acima referida se desdobra, sobretudo, em função da gravidade do 

vício que acomete a decisão judicial, o que acaba por definir, em última análise, o seu grau de 

eficácia. São nesse sentido os ensinamentos de Couture, in verbis: 

[...] O ato absolutamente irregular é absolutamente ineficaz; o ato 
gravemente irregular é gravemente ineficaz; o ato levemente irregular 
é levemente ineficaz. Nesse sentido sempre se distinguiram três graus 
de ineficácia: em um primeiro grau, de ineficácia máxima, situa-se a 
inexistência; em um grau inferior, suscetível de produzir determinados 
efeitos em condições muito especiais: a nulidade absoluta; em um 
grau ainda inferior, com maiores possibilidades de produzir efeitos 
jurídicos, a nulidade relativa.327

                                                 
327 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do direito processual civil. Trad. de Rubens Gomes de Souza. 



 143

 
Para que uma sentença seja inexistente é preciso que possua um defeito de essência, 

ou seja, que carregue um defeito de tal monta capaz de desfigurá-la e impedi-la de se encaixar 

no tipo328. Sendo assim, defende-se que a sentença inexistente sequer transita em julgado, 

tamanha a intensidade e gravidade do vício que a acomete. 

Já a sentença absolutamente nula, por sua vez, é aquela que contém vício grave que 

sobrevive à ocorrência da própria coisa julgada material, o que a torna, conseqüentemente, 

uma decisão rescindível. Em síntese: a sentença nula transita materialmente em julgado, mas 

pode ser impugnada através da propositura de ação rescisória. 

Por fim, sentença relativamente nula, após materialmente transitada em julgado, não 

pode mais ser desconstituída, uma vez que “as nulidades relativas sanam-se no curso do 

processo e estão sujeitas à preclusão, do que resulta que não sobrevivem à coisa julgada.”329

 

4.4.2 A natureza jurídica das sentenças inconstitucionais 

 

O que nos resta fazer, agora, é enquadrar as sentenças inconstitucionais (formadoras 

da chamada coisa julgada inconstitucional) numas das categorias de sentenças acima 

referidas. É fundamental proceder a esse devido enquadramento, uma vez que, como visto, a 

depender do tipo de sentença – inexistente ou nula – variam o instrumento e o procedimento 

usados para o saneamento do vício. Nesse sentido, in verbis: 

[...] a doutrina aponta três categorias de vícios processuais, dentre as 
quais, duas são as que podem macular as sentenças – nulidade 
absoluta e inexistência jurídica, haja vista que as anulabilidades ou 
nulidades relativas sanam-se no curso do processo ou são 
convalidadas pela preclusão. 
A cada uma dessas categorias de vícios que podem atingir as 

                                                                                                                                                         
São Paulo: Saraiva, 1946. p. 301. 
328 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 26-27. 
329 OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada 
em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou 
declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 237, 
out./dez., 2003. 
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sentenças corresponde um regime jurídico respectivo, o que justifica 
buscar-se precisar qual desses defeitos acomete a sentença baseada em 
lei posteriormente declarada inconstitucional em controle 
concentrado.330

Admitindo-se a categoria de sentenças inexistentes e enquadrando-se as sentenças 

inconstitucionais nessa categoria, parece-nos que a discussão acerca da chamada relativização 

da coisa julgada, quanto a elas, perde o seu objeto. Afinal, sendo a coisa julgada material 

apenas a qualidade que confere imutabilidade às sentenças de mérito transitadas em julgado, 

caso se entenda que as sentenças que acobertam inconstitucionalidades são juridicamente 

inexistentes, forçoso concluir que as mesmas não formam coisa julgada jamais. Nesses casos, 

pois, seria desnecessário perquirir acerca da relativização de algo que não existe. 

 Por outro lado, não se admitindo a categoria das sentenças inexistentes, mas apenas a 

categoria das sentenças nulas – enquadradas nessa categoria as sentenças inconstitucionais –, 

resta-nos perquirir o efeito que dessa nulidade advém. Ou se entende que a nulidade absoluta 

da sentença também impede a formação da res judicata, e mais uma vez não se haverá de 

discutir, quanto a essas sentenças nulas, acerca de sua relativização, pelo mesmo motivo 

apontado no parágrafo anterior; ou se entende que uma sentença nula, a despeito do vício 

mais grave que a acomete, configura uma decisão apenas rescindível, restando apenas o 

caminho normal da ação rescisória para a sua desconstituição e, quando muito, o caminho 

alternativo da alegação de inexigibilidade do título (arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, 

do CPC). 

 Enfim, a depender do valor jurídico que se atribui a uma sentença eivada de vício de 

inconstitucionalidade331, a qual vem a formar, portanto, uma coisa julgada inconstitucional, 

defende-se um regime jurídico-processual distinto apto a atacá-la. 

 É preciso, todavia, fazer uma breve ressalva: os doutrinadores não são uniformes no 
                                                 
330 Ibidem. p. 221. Vê-se que o autor já aponta sua opinião no sentido de restringir o estudo da coisa julgada 
inconstitucional aos casos de pronunciamento do STF em controle concentrado de leis. 
331 Inconstitucionalidade esta, repita-se, decorrente de pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal 
sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada norma aplicada ou aplicável ao caso em que 
se formou a res judicata. 
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trato do tema, sobretudo no que se refere à terminologia utilizada. Há processualistas que 

diferenciam três tipos de sentenças: rescindíveis, nulas e inexistentes332. Para os que assim 

entendem, tanto as sentenças nulas quanto as sentenças inexistentes não passariam em 

julgado, em razão da gravidade do vício de que padecem. 

Embora discordemos dessa posição, não há, no fundo, maiores problemas quanto a 

isso para a análise da matéria. Isso porque a discordância, na essência, é muito mais quanto a 

aspectos terminológicos, conforme observa José Alexandre Manzano Oliani, in verbis: 

Encontra-se na doutrina distinção entre sentença rescindível, sentença 
nula e sentença inexistente. O que diferencia essas categorias é o fato 
de que as sentenças rescindíveis passam em julgado e, ipso facto, são 
rescindíveis, enquanto que as nulas e as inexistentes ostentam um 
vício tão grave que não têm aptidão para passar em julgado. A nosso 
ver, entretanto, as sentenças nulas passam em julgado e, 
conseguintemente, são rescindíveis, ao passo que somente as 
inexistentes juridicamente é que não ensejam a formação da coisa 
julgada, donde não serem rescindíveis. 

[...] 

Deve-se sublinhar a variedade terminológica encontrada na doutrina e 
jurisprudência acerca do tema sob exame – vícios da sentença. 
Todavia, parece-nos que o fenômeno jurídico-processual enfocado é o 
mesmo, variando apenas a terminologia adotada.333

 

 O próprio Humberto Theodoro Junior já destacava esse mesmo problema há bastante 

tempo, in verbis: 

[...] no traçar das linhas divisórias da inexistência e da nulidade, em 
matéria de sentenças, os autores não chegam a indicações precisas e 
uniformes, sendo comum o mesmo vício ser invocado ora como 
exemplo de nulidade, ora de inexistência, e até mesmo se chega a usar 
indistintamente as expressões nulidade e inexistência como se 
equivalentes fossem.334

 

Optamos por uma classificação e, conseqüentemente, por uma terminologia específica, 

                                                 
332 THEODORO JUNIOR, Humberto. Nulidade, inexistência e rescindibilidade da sentença. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 5, n. 19, p. 28, jul./set., 1980. 
333 OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada 
em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou 
declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 226, 
out./dez., 2003. 
334 THEODORO JUNIOR, op. cit., p. 31. 
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mas o que importa, essencialmente, é o destaque para o fato de que, não obstante a 

terminologia utilizada, a doutrina identifica três vícios que podem acometer as sentenças, 

conforme sua gravidade. E mais: para cada tipo de vício, conforme sua gravidade, há um 

regime jurídico-processual próprio para a sua correção. Nesse sentido, in verbis: 

Não obstante a disputa existente acerca da terminologia a ser 
empregada, constata-se que a doutrina identifica três espécies de 
vícios processuais, sendo que o divisor de águas é a intensidade desses 
defeitos e os respectivos regimes jurídicos, quer dizer, há vícios 
fracos, médios e fortes e a cada qual é despendido um tratamento 
jurídico diferente. Os fracos sujeitam-se à preclusão, isto é, se não 
alegados no prazo legal, sanam-se; os médios sobrevivem à preclusão 
e até mesmo à formação da coisa julgada material, restando sanados 
(rectius inatacáveis) apenas após o transcurso do biênio rescisório e os 
fortes são insanáveis e, portanto, poderão ser atacados a qualquer 
momento, ou seja, nem o decurso do biênio decadencial para a 
propositura da ação rescisória tem o condão de saná-los.335

 

4.5 AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA: QUERELA 

NULLITATIS 

  

 Já afirmamos acima que, no nosso entender, para aqueles que defendem que as 

sentenças inconstitucionais são juridicamente inexistentes, não há que se falar, propriamente, 

em relativização da coisa julgada. Afinal, não se relativiza algo que não existe336. Quando 

muito, portanto, o que se pode admitir, apenas, é que o fato de considerar a sentença 

inconstitucional uma sentença inexistente já seria, em si, uma proposta de relativização do 

instituto. 

 Dentre os autores que defendem a tese da inexistência jurídica das sentenças 

                                                 
335 OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada 
em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou 
declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 227, 
out./dez., 2003. 
336 Um autor que defende a tese da inexistência jurídica da sentença inconstitucional corrobora essa nossa 
opinião, ao afirmar que “afigura-se importante sublinhar que essa conclusão não implica em (sic) relativizar o 
dogma da coisa julgada. (...) Defendeu-se que a sentença amparada em lei posteriormente tida como 
inconstitucional é juridicamente inexistente e, portanto, inepta para passar em julgado. Destarte, a conclusão a 
que se chegou acerca dos meios para sua impugnação não conflita com o dogma da coisa julgada, pois esta 
sequer se firmou.” Ibidem. p. 236-237. 
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inconstitucionais337 merecem destaque Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia 

Medina. Afirmam os autores: 

Há certas sentenças, e há muito um dos autores338 deste ensaio vem 
defendendo este ponto de vista, que não têm aptidão para transitar em 
julgado. 
Está-se diante de um grupo de sentenças, a que chamamos, segundo a 
terminologia que propomos, de sentenças juridicamente inexistentes. 
Antes de tudo é necessário que se esclareça dever adotar-se, no 
direito, a categoria dos atos inexistentes. Trata-se de fenômeno que diz 
respeito à ausência de tipicidade. Um ato é inexistente, para o direito, 
quando carrega em si um defeito de tal monta, que é capaz de 
desfigura-lo, e impedir que se encaixe no tipo. É um defeito de 
essência.339

  

Os autores defendem a importância de considerar, no direito, a categoria dos atos 

inexistentes340. 

Partindo da diferenciação que fazem entre sentenças nulas e inexistentes, sustentam 

que aquelas formam coisa julgada, submetendo-se, pois, ao regime normal de rescindibilidade 

das decisões: ação rescisória. 

Em outros casos, todavia, o vício que acomete uma sentença, segundo os autores, 

torna-a inexistente, o que impede a formação da coisa julgada. Nestes casos, a correção do 

vício não se submete ao regime de rescindibilidade, sendo necessária apenas a propositura de 

uma ação declaratória, in verbis: 

                                                 
337 “A sentença que agride qualquer um dos princípios maiores, como o da legalidade, da isonomia, da 
democracia, da hierarquia das normas e do respeito à divisão dos poderes. Todos insculpidos na Constituição, é 
sentença injusta e, conseqüentemente, ilegítima. Portanto, deve-se ter como inexistente no mundo jurídico.” 
DIAS, Francisco Barros. Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 40, dez., 1998. 
338 A referência diz respeito à seguinte obra: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da 
sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
339 Idem; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
26-27. 
340 Os autores destacam a diferença dos atos inexistentes no direito privado para os atos inexistentes no direito 
público: “por outro lado, um dos autores, deste ensaio, sustentou em trabalho já reiteradamente citado, que o 
sistema de nulidades no plano do direito processual é substancialmente diferente do sistema de nulidades no 
plano do direito civil.” Ibidem, p. 210. José Alexandre Manzano OLIANI, que também considera as sentenças 
inconstitucionais sentenças inexistentes, ressalta que “a inexistência jurídica não corresponde à inexistência 
material e sensível, no mundo dos fatos, de um pronunciamento judicial com a aparência de uma sentença.” Mais 
adiante, afirma: “a inexistência jurídica não corresponde à inexistência material, não significa um nada fático.” 
Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou declaratória de inexistência? Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 236, 238, out./dez., 2003. 
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Portanto, não podem as sentenças nulas (que consideramos como tais 
na classificação por nós proposta) ser, pura e simplesmente, 
declaradas como tais. Ficam “protegidas” pela coisa julgada que, esta 
sim, precisa ser desconstituída, para que, indiretamente (= 
mediatamente) se atinja o vício da sentença. 
Veja-se o exemplo da sentença de mérito proferida por juízo 
incompetente ou parcial (= impedido): majoritariamente, a doutrina 
brasileira considera a imparcialidade e a competência (absoluta) como 
pressupostos processuais positivos de validade. Ausente pressuposto 
processual de validade, está-se, ao que parece inafastavelmente, diante 
de uma situação de nulidade, fenômeno este que, no entanto, não 
impede a formação da coisa julgada. Neste caso, a coisa julgada é 
rescindível e o vício se “sana” (fica como se se tivesse “sanado”) 
dentro de dois anos, relativos ao prazo dentro do qual a ação rescisória 
deve ser proposta. 
Casos há em que não se forma a coisa julgada, como sustentado 
acima. Para estes casos é que fica reservada a via da ação rescisória. 
Esta é a principal função da diferenciação entre sentenças nulas e 
sentenças inexistentes. Aquelas, para serem desconstituídas, por meio 
de ação rescisória, ficam sujeitas ao prazo decadencial do art. 495. 
Estas podem ser, como inexistentes, declaradas a qualquer tempo.341

 

 Mas é preciso aqui fazer uma observação. Os referidos autores distinguem, de forma 

clara, as sentenças que acolhem pedidos inconstitucionais daquelas que consideram 

constitucional, de forma equivocada, uma norma, aplicando-a na solução da lide. 

 No primeiro caso, segundo afirmam, está-se diante de sentença inexistente, que jamais 

transita em julgado, por ter sido proferida em processo instaurado “por meio de mero 

exercício de direito de petição e não de direito de ação já que não havia possibilidade jurídica 

do pedido”342. 

Já no segundo caso afirmam que o regime jurídico a que se submete a sentença 

inconstitucional é o da rescindibilidade, idêntico ao da sentença ilegal (art. 485, V, do 

CPC).343

No mesmo sentido, José Alexandre Manzano Oliani, in verbis: 

[...] 
3. Há três categorias de vícios processuais: nulidades relativas, 
nulidades absolutas e inexistência (esta última somente pode ser 
considerada vício em sentido lato); 
4. As nulidades relativas sanam-se no curso do processo e estão 

                                                 
341 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 212. 
342 Ibidem. p. 39. 
343 WAMBIER, loc. cit. 
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sujeitas à preclusão, do que resulta que não sobrevivem à coisa 
julgada; as nulidades absolutas sobrevivem à coisa julgada e tornam a 
sentença rescindível, quer dizer, a sentença nula passa em julgado, 
mas pode ser atacada pela ação rescisória; por fim, a inexistência 
jurídica é um vício de tamanha intensidade que a sentença dele 
acometida não passa em julgado, ficando, portanto, exposta ao ataque 
por ação declaratória de inexistência de ato jurídico, cujo ajuizamento 
não está submetido a nenhum tipo de prazo decadencial; 
[...] 
8. A sentença transitada materialmente em julgado baseada em lei 
posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em controle 
concentrado é inexistente juridicamente, sobretudo porque aplicou 
uma norma que não existe no ordenamento jurídico respectivo, ou 
seja, emergiu de um processo em que estava ausente uma das 
condições da ação, qual seja: a possibilidade jurídica do pedido.344

 

 Em outra passagem, o autor é ainda mais enfático na defesa de seu entendimento, in 

verbis: 

O prevalecimento da coisa julgada assentada numa lei inconstitucional 
contraria a própria Constituição e, como ato jurídico contrário à 
Constituição, deve se reconhecer sua inaptidão para integrar o 
ordenamento jurídico respectivo. 
Nesse contexto, concluímos, pelos fundamentos adiante explicitados, 
que a sentença transitada materialmente em julgado baseada em lei 
inconstitucional é juridicamente inexistente e, por conseguinte, não 
passa em julgado. Seria absurdo (=demasiadamente forçado) admitir 
que a coisa julgada material pode assentar sobre o nada jurídico. 
Desde logo, é importantíssimo sublinhar que essa posição tem o 
relevante efeito prático de permitir que uma tal sentença seja 
impugnada a qualquer tempo, por via da ação declaratória de 
inexistência.345

 

Enfim, aqueles que admitem a categoria dos atos processuais inexistentes, e que 

consideram a sentença inconstitucional uma sentença inexistente, entendem que nesse caso 

não há formação de coisa julgada material. A correção do defeito da sentença – inexistência 

jurídica – pode ser feita, portanto, por meio de uma ação declaratória.346

 

                                                 
344 OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada 
em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou 
declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 237-238, 
out./dez., 2003. 
345 Ibidem. p. 231. 
346 Em nosso ordenamento jurídico-processual positivo, só há um caso de sentença “inexistente”, que não sofre o 
efeito saneador da coisa julgada. Trata-se, com efeito, da sentença proferida à revelia do réu, quando não houve 
citação ou quando a citação foi inválida (art. 741, inciso I, do Código de Processo Civil). Confira-se, a respeito 
do tema, por todos: MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1993. v. 5, n. 68, p. 96. 
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4.5.1 Há diferença entre a sentença inexistente e a sentença nula? 

 

 Já destacamos que, a depender da classificação adotada acerca dos vícios processuais 

que atingem a sentença, bem como da terminologia usada, não haverá muita – ou mesmo 

nenhuma – distinção, ao menos na prática, entre a sentença inexistente e a sentença nula. Para 

os defensores de uma e outra corrente, em alguns casos, a conseqüência prática é a mesma: 

possibilidade de correção a qualquer tempo, independentemente de propositura de ação 

rescisória.347

Com efeito, há processualistas que entendem que o vício de inconstitucionalidade da 

sentença a torna uma sentença absolutamente nula, defendendo-se a possibilidade de sua 

revisão por meio de uma ação declaratória de nulidade, a qual poderia ser proposta, também, a 

qualquer tempo, uma vez que o vício de nulidade ipso iure não se convalidaria348. Cite-se, por 

exemplo, a opinião abalizada de Humberto Theodoro Junior, para quem “a 

inconstitucionalidade torna nula ipso iure a sentença e, como tal, pode ser argüível e 

reconhecível a qualquer tempo e em qualquer processo, por qualquer juiz ou tribunal.”349

No entanto, pensamos que o grande problema, aqui, conforme já destacamos acima, é 

apenas a falta de uniformidade metodológica entre os autores. Uns sustentam que o vício de 

inconstitucionalidade acarreta a inexistência jurídica da sentença, ao passo que outros alegam 

ser a sentença inconstitucional uma decisão nula. As diferenças, entretanto, terminam aí, ou 

seja, resumem-se a aspectos terminológicos, porque a conseqüência que se atribui é a mesma, 

                                                 
347 Araken de ASSIS critica aqueles que entendem que inexistência e nulidade absoluta produzem, em síntese, os 
mesmos efeitos: “Freqüentemente, cria-se lastimável confusão entre a inexistência e a nulidade absoluta, sob o 
fundamento de que seus efeitos se equivalem. Esta coincidência se revela inexata. O defeito do ato inexistente é 
de tal ordem que nenhuma consideração merece do juiz, vez que simples fato da vida, do qual ‘nada resulta’. De 
seu turno, o ato inválido, porque gere efeitos até seu desfazimento, exigirá desconstituição por resolução do 
órgão judiciário, pouco importando, para tal arte, se ex officio ou por iniciativa do prejudicado.” Eficácia da 
coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 50, n. 301, p. 14, nov., 2002. 
348 Vale registrar que nós entendemos, com apoio, por exemplo, em Teresa Arruda Alvim Wambier e José 
Miguel Garcia Medina, defensores da tese de que a sentença inconstitucional é inexistente, que as sentenças que 
contém vícios de nulidade absoluta submetem-se ao regime geral de rescindibilidade (= ação rescisória). 
349 THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, p. 19, maio/jun., 2004. 
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qual seja, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada material eventualmente formada 

a qualquer tempo, sem necessidade da propositura de ação rescisória. 

A doutrina disputa acerca de qual seria a expressão mais adequada 
para se nominar os vícios que maculam a sentença a ponto de impedi 
o seu trânsito em julgado, bem como quais seriam os vícios que 
integram essa categoria. Todavia, não há disputa acerca da existência 
dessa categoria e de vícios nela encartáveis, nem tampouco acerca do 
regime jurídico que lhes é destinado. 
É pacífico que tais sentenças podem ser atacadas a qualquer tempo por 
ação declaratória de inexistência.350

 

Não há sequer uniformidade quanto ao nomen júris da medida processual apta a 

desconstituir a coisa julgada inconstitucional. Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel 

Garcia Medina afirmam que a ação declaratória de inexistência, proposta contra as sentenças 

inconstitucionais, é a conhecida querela nullitatis, afirmando que tal expressão não seria ideal 

para identificar a ação declaratória de nulidade, justamente em razão da distinção entre 

nulidade absoluta e inexistência jurídica. 

Importante ressaltar que a expressão querela nullitatis tem séculos e 
séculos de vida. O mesmo não se pode dizer da distinção entre 
nulidade absoluta e inexistência a que recentemente a doutrina 
começou a dar relevância. 
Talvez esta seja uma das razões em função da qual a expressão 
querela nullitatis ainda hoje é usada para abranger situações que, à luz 
do direito contemporâneo, rigorosamente seriam de inexistência 
jurídica e não de nulidade.351

 

Ressalte-se, ainda, que os defensores da tese de que a sentença inconstitucional é 

inexistente entendem que a ação declaratória de inexistência não seria o único meio 

processual apto a atacar a coisa julgada inconstitucional, enquanto no que tange às sentenças 

nulas, afirmam, o mesmo não ocorreria: “(...) a declaração de inexistência da sentença não 

precisa necessariamente ocorrer, por meio de uma ação, como, de ordinário, acontece com as 

                                                 
350 OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença materialmente transitada em julgado, baseada 
em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo STF: ação rescisória ou 
declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 233, 
out./dez., 2003. 
351 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 
MARINONI, Luiz Guilherme (Coord.). Estudos de direito processual civil: homenagem ao professor Egas 
Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 549. 
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lides que são objeto de ações declaratórias.”352 353

Enfim, pouco importa o nome que se dê ao fenômeno jurídico – sentença inexistente 

ou sentença absolutamente nula. O que interessa saber é que há uma forte corrente doutrinária 

que defende ser a sentença inconstitucional uma sentença portadora de vício tão grave que 

não está apta a formar coisa julgada material. Sendo assim, o vício poderia ser alegado por 

uma ação autônoma, sem submissão a qualquer prazo, haja vista que o mero transcorrer do 

tempo não teria o condão de sanar um vício de tamanha gravidade354. 

 

4.6 AÇÃO RESCISÓRIA SEM SUBMISSÃO A PRAZO DECADENCIAL 

 

 Outro caminho atípico para a desconstituição da coisa julgada formada por sentenças 

que acobertam inconstitucionalidades seria o uso da própria ação rescisória, com base no art. 

485, V, do Código de Processo Civil, mas sem submissão ao prazo decadencial de 02 (dois) 

anos previsto no art. 495 do mesmo Codex.355

                                                 
352 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 212. Cf. OLIANI, José Alexandre Manzano. Impugnação de sentença 
materialmente transitada em julgado, baseada em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle 
concentrado pelo STF: ação rescisória ou declaratória de inexistência? Revista de Processo. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, a. 28, n. 112, p. 235, out./dez., 2003. Diz o autor: “A sentença juridicamente inexistente deve ser 
hostilizada por meio da ação declaratória de inexistência, também denominada por parte da doutrina de querela 
nullitatis, uma vez que está contaminada por um vício tão profundo, cuja magnitude impede o trânsito em 
julgado. Ademais, cuida-se de um defeito tão intenso que poderá ser decretado incidentalmente em qualquer fase 
e grau de jurisdição, de ofício ou por exceção.” 
353 Alexandre ZAMPROGNO critica de forma veemente essa posição: “Assim, a questão da coisa julgada 
inconstitucional não pode e não deve ser tratada somente sob o aspecto de que a mesma não produz eficácia no 
mundo jurídico ante seu conflito com a o texto constitucional, mas deve ser observado que a própria 
Constituição consagra o Estado Democrático de Direito, e como tal qualquer decisão judicial, até as que já se 
encontram sob o manto da coisa julgada, somente poderá ser desconstituída se observado o devido processo legal 
consagrado no art. 5º, LVI, da Constituição Federal. Nessa linha. Qualquer desconstituição de uma decisão 
judicial deve observar os meios e ritos processuais previstos na Constituição e na legislação processual vigente, 
até porque a decisão judicial que originou a coisa julgada inconstitucional também observou o devido processo 
legal, e desconstituí-la, sem a observância do sagrado preceito constitucional, assemelhar-se-ia a um processo 
sumário de um Estado totalitário.” Meios processuais para desconstituir a coisa julgada inconstitucional. Revista 
Interesse Público. Porto Alegre, Notadez, a. 5, n. 22, p. 98, 2003. 
354 “O ajuizamento dessa ação não se subordina a nenhum prazo, sobretudo porque, algo que não existe 
juridicamente não passará a existir em razão do transcurso de certo lapso de tempo. O tempo não tem a virtude 
de transformar um ato juridicamente inexistente num ato juridicamente existente, ou seja, a natureza do ato não 
pode ser modificada pelo tempo.” OLIANI, op. cit., p. 236. 
355 José Alexandre Manzano OLIANI, o qual, como visto, defende que a sentença inconstitucional é inexistente 
juridicamente e deve ser atacada por ação declaratória de inexistência (querella ou actio nullitatis), também 
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 Esta posição é defendida, por exemplo, por Francisco Barros Dias, que afirma: 

“entendemos ser perfeitamente possível dispensar o prazo decadencial da ação rescisória 

quando se tratar de matéria constitucional”356. Também adere a essa opinião Evandro Silva 

Barros.357

 Outro doutrinador que defende o uso a ação rescisória sem submissão a prazo 

decadencial para o combate à coisa julgada inconstitucional é Ivo Dantas, in verbis: 

Na visão que propomos, se por um lado aplaudimos e concordamos 
com o prazo decadencial hoje fixado, por outro pensamos que, em 
sendo ela (a ação rescisória) utilizada para rescindir coisa julgada 
inconstitucional, o referido prazo não lhe deveria ser aplicado, em 
razão de que (como vimos afirmando) se trata de algo inexistente por 
estar calcada em lei inconstitucional, assim reconhecida (a 
inconstitucionalidade) pelo Supremo Tribunal Federal, quer na forma 
do Controle Direto ou Concentrado, quer no Controle Incidental, 
neste caso, após a suspensão, pelo Senado Federal, da execução, no 
todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal” (CF, art. 52, X).358

 

 Ousamos discordar359 do eminente professor da Casa de Tobias Barreto. A defesa do 

uso da ação rescisória para a correção do vício de inconstitucionalidade da sentença, para 

aqueles que consideram que tal vício acarreta a inexistência jurídica do decisum, é uma 

contradição. Ora, o uso da rescisória só se justifica se se admitir a existência de coisa julgada 

a ser rescindida. E em se admitindo a existência da coisa julgada, não há como fugir aos 
                                                                                                                                                         
reconhece a possibilidade de uso da ação rescisória para tanto, em obediência ao princípio da fungibilidade dos 
meios. Eis as palavras do autor: “Disso deflui que utilização da ação rescisória para atacar uma sentença 
inexistente juridicamente não é o meio mais adequado, mas, cremos que não há empecilho ao reconhecimento do 
vício sub examen no bojo da ação rescisória. Sustentam essa posição dois relevantes motivos: a) o vício em tela é 
argüível e reconhecível em qualquer processo, instância, e até mesmo de ofício; b) há divergências na doutrina e 
na jurisprudência acerca do meio correto para atacar tal sentença, donde extrai-se que há dúvida objetiva acerca 
do meio adequado para tal fim e, portanto, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade dos meios.” loc. cit. 
356 DIAS, Francisco Barros. Breve análise sobre a coisa julgada inconstitucional. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, a. 87, v. 758, p. 41, dez., 1998. Mas o autor acha mais adequado o manejo da ação 
declaratória de inexistência, “até pelo fato de entender que a coisa julgada inconstitucional inexiste no mundo 
jurídico”, sem submissão a prazo decadencial. O autor ainda destaca, no nosso entender de forma equivocada, 
que essa ação declaratória “poderia ser proposta em primeiro grau, ressalvando apenas os casos de competência 
originária dos Tribunais.” 
357 BARROS, Evandro Silva. Coisa julgada inconstitucional e limitação temporal para a propositura da ação 
rescisória. Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo, Revista dos Tribunais, a. 12, n. 47, p. 
93, abr./jun., 2004. 
358 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência. Fórum Administrativo: 
Direito Público. Belo Horizonte, Fórum, a. 2, n. 115, p. 598, maio, 2002. 
359 Quem também discorda é Gilmar Ferreira MENDES, para quem a rescisão de sentença passada em julgado 
fundada em lei inconstitucional só pode ser instaurada dentro do prazo decadencial de dois anos da ação 
rescisória (CPC, arts. 485, V, e 495). Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 260. 
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parâmetros legais estabelecidos pelo ordenamento processual para o manejo desse mecanismo 

excepcional.  

 Humberto Theodoro Junior, que considera a sentença inconstitucional uma sentença 

nula, mas atribui a essa nulidade os mesmos efeitos que os defensores da tese da inexistência 

jurídica da sentença inconstitucional atribuem a ela, afirma que a ação rescisória não é 

instrumento adequado para a correção do problema da coisa julgada inconstitucional, in 

verbis: 

Poder-se-ia objetar que, sendo a ofensa á CF uma forma de violação 
da lei em sentido lato, o remédio próprio para seu enfrentamento seria 
a ação rescisória (CPC, art, 485, V) [...]. A objeção, todavia, não 
procede, por duas razões principais: a) a ação rescisória não é 
instrumento destinado à declaração de nulidade da sentença, mas à 
desconstituição (rescindibilidade) de sentença válida; tanto que, 
quando a sentença é nula por defeito de citação, o CPC endereça a 
argüição, especificamente, para os embargos e não para a rescisória 
(CPC, art. 741, I); b) ademais disso, a rescisória está confinada a curto 
prazo decadencial, enquanto as nulidades, por princípio, não se 
convalidam pelo transcurso do tempo (CC, art. 169).360

 

4.7 A COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO-

PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

A coisa julgada inconstitucional, como visto, é fenômeno que tem despertado a 

atenção da doutrina processualista, fazendo com que muitos autores de escol advoguem a 

necessidade de o ordenamento conferir a ela um tratamento diferenciado ao conferido à coisa 

julgada ilegal. 

Ocorre que, como fizemos questão de demonstrar, esse tratamento distinto o 

ordenamento jurídico já confere, seja através da não-aplicação do enunciado da súmula nº 343 

do STF à coisa julgada inconstitucional, seja pela recente possibilidade de alegação de 

inexigibilidade do título judicial inconstitucional (art. 741, p. ún., e art. 475-L, § 1º, ambos do 

                                                 
360 THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. a. 5, n. 29, p. 19, maio/jun., 2004. 
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CPC). 

A grande discussão, porém, reside na questão de estabelecer qual o valor jurídico de 

uma sentença inconstitucional formadora de coisa julgada material. Aqueles que consideram 

tal sentença um ato processual inexistente juridicamente resolvem o problema de maneira 

simples: para eles, não havendo sentença, não se forma coisa julgada, razão pela qual a 

correção do vício de inconstitucionalidade do decisum poderia ser feito a qualquer tempo e 

por qualquer meio processual (no curso da execução, através de uma ação declaratória 

autônoma, etc.)361. Nesse caso, portanto, não há que se falar, sequer, de relativização da coisa 

julgada, uma vez que não se pode relativizar algo que não existe. 

Admitindo-se, todavia, a existência jurídica da sentença inconstitucional – 

entendimento que adotamos –, e conseqüentemente reconhecendo-se que a mesma forma, 

sim, coisa julgada material, observa-se que as únicas hipóteses de rescisão da coisa julgada 

são aquelas previstas no arcabouço jurídico-processual, quais sejam, a ação rescisória e os 

embargos do art. 741, parágrafo único, do CPC (ou impugnação do art. 475-L, § 1º, do 

mesmo código). Qualquer tentativa de revisão atípica da coisa julgada, em nossa opinião, 

deve ser rechaçada362 ou analisada, quando muito, como sugestão de lege ferenda. 

                                                 
361 Vários autores que abordam o tema da relativização da coisa julgada analisam também outros instrumentos 
processuais atípicos de combate à coisa julgada, a saber: mandado de segurança, habeas corpus, argüição de 
descumprimento de preceito fundamental e reclamação. O uso da via reclamatória, no nosso entender, é 
absolutamente inviável, em virtude do óbice previsto no enunciado nº 735 na súmula de jurisprudência 
dominante do STF, que afirma não caber reclamação contra decisão transitada em julgado. O uso do habeas 
corpus não será por nós enfrentado neste estudo porque foge completamente ao seu objeto. Pelo mesmo motivo 
– e também por se tratar de instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, instaurador de processo 
objetivo – não nos preocuparemos com a análise do uso da ADPF. Por fim, quanto ao uso do mandamus, 
entendemos ser inviável ou, no máximo, deveras excepcional o seu manejo. A utilização do mandado de 
segurança contra decisões judiciais – hipótese em que funciona como sucedâneo recursal ou mesmo da ação 
rescisória – deve ser tratada, no nosso entender, com muita cautela. A manifesta excepcionalidade desse 
instrumento processual no caso em exame, portanto, justifica nossa posição de não descer a detalhes a respeito 
do assunto. Saliente-se ainda que o uso do mandado de segurança contra decisão transitada em julgado encontra 
forte resistência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, notadamente a do STF, que editou a súmula nº 268, 
a qual dispõe: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 
362 Partindo de uma diferenciação entre a segurança e a certeza jurídicas, Alexandre SORMANI chega à 
conclusão – com a qual não concordamos – de que a coisa julgada soberana confere certeza jurídica aos seus 
destinatários, mas não necessariamente estará conforme a segurança jurídica, o que só ocorrerá, segundo ele, 
quando o conteúdo da decisão transitada em julgado for compatível com a Constituição. E diz que a ausência de 
instrumentos processuais para a desconstituição da coisa julgada inconstitucional demonstra uma deficiência na 
implementação do princípio da segurança jurídica, em A coisa julgada inconstitucional: exegese do inciso 
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CAPÍTULO 5 - A COISA JULGADA NAS DEMANDAS TRIBUTÁRIAS E A 

SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE (IN)CONSTITUCIONALIDADE DE 

DETERMINADA NORMA TRIBUTÁRIA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

No decorrer da presente dissertação, tentamos demonstrar a importância da coisa 

julgada para o processo civil, na medida em que se trata de instituto intrinsecamente ligado ao 

princípio da segurança jurídica, e o processo tem como finalidade precípua decidir, de forma 

definitiva, os conflitos de interesses dos jurisdicionados. 

Entretanto, observamos posteriormente que a doutrina processualista há muito vem 

refletindo sobre o chamado mito da intangibilidade da coisa julgada, salientando a 

necessidade de relativizá-la, sobretudo quando se está diante de outros princípios também 

importantes, como o princípio da constitucionalidade dos atos do poder público, um dos mais 

caros do nosso ordenamento jurídico. 

Especificamente no âmbito do Direito Tributário, esta matéria ganha relevo ainda 

maior, pois é nesta área que se encontra, com certeza, a maior quantidade de demandas 

envolvendo a análise de decisões judiciais, muitas delas já transitadas em julgado, fundadas 

em normas supostamente inconstitucionais ou reconhecidamente inconstitucionais. Vive-se, 

como bem destacado pela doutrina, um momento de constitucionalização das lides tributárias, 

in verbis: 

A crescente inserção no Texto Constitucional Brasileiro de normas 
(regras e princípios) que regulam a relação jurídico-tributária tem 
reduzido, quase sempre, o objeto das lides tributárias a um juízo de 
compatibilidade vertical entre as leis ordinárias e a Constituição 
Federal. A causa de pedir das pretensões, de natureza tributária, 
deduzidas perante o Poder Judiciário, pelos sujeitos passivos da 
obrigação tributária, na maioria das vezes, é o descumprimento de 

                                                                                                                                                         
XXXVI do art. 5º da Constituição brasileira. Revista da AJUFE. Rio de Janeiro, Impetus, ano 21, n. 75-76, p. 
53-58, 1. sem., 2004. 
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norma constitucional pelo legislador ordinário. 
Esta “constitucionalização” das lides tributárias, a par de exigir do 
operador do Direito Tributário uma aproximação mais íntima com a 
Teoria e/ou com a Jurisprudência Constitucional, traz também 
conseqüências na abordagem e na compreensão de alguns institutos 
construídos no âmbito do Direito Processual Civil, como a natureza e 
o alcance da coisa julgada, bem como da ação rescisória em matéria 
tributária.363

 

Além do mais, nas demandas tributárias, em que é parte a Fazenda Pública364, as 

decisões sobre uma mesma questão de constitucionalidade tende a repercutir sobre uma gama 

considerável de casos concretos365. Neste sentido, manifesta-se a professora Ada Pellegrini 

Grinover, in verbis: 

Preocupante fenômeno tem-se revelado na prática judiciária desses 
últimos tempos: inúmeros litígios entre a Fazenda Pública e os 
contribuintes de diversos tributos, de duvidosa constitucionalidade, 
têm agitado e sobrecarregado os tribunais do País, com decisões 
divergentes366. 
 

No mesmo sentido são as advertências de Humberto Theodoro Junior, para quem: 

A turbulência jurídica por que tem passado o País nas últimas décadas, 
mormente no campo do direito tributário, onde o furor fiscal tem 
produzido, com inusitada freqüência, leis incompatíveis com a ordem 
constitucional, ou de difícil adaptação aos parâmetros e princípios 
tradicionalmente respeitados pela doutrina prevalente no direito 
público, tem provocado um volume de litígios nunca dantes 
conhecido, nem mesmo imaginado por juristas e profissionais do 
foro.367

 

O notável processualista ainda destaca que, em virtude da complexa sistemática de 

acesso à via recursal extraordinária, é muito comum que a manifestação do Supremo Tribunal 

Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei tributária 
                                                 
363 GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição do 
indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 79. 
364 Segundo Cândido Rangel DINAMARCO, a expressão Fazenda Pública representa a personificação do 
Estado. Fundamentos de processo civil moderno. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 179. Para Hely Lopes 
MEIRELLES, “a Administração Pública, quando ingressa em juízo por qualquer de suas entidades, por suas 
autarquias, por suas fundações públicas ou por seus órgãos que tenham capacidade processual, recebe a 
designação tradicional de Fazenda Pública, porque é o erário que suporta os encargos patrimoniais da demanda.” 
Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 590. 
365 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 106, p. 39, abr./jun., 2002. 
366 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional. 
Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 87, p. 37, jul./set., 1997. 
367 THEODORO JUNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da 
questão constitucional. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 79, p. 158, jul./set., 1995. 
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ocorra “quando muitos processos já se acham encerrados sob o selo da coisa julgada, tanto no 

sentido de dar validade, como de negá-la, em face da Constituição”.368  

Assim é que a chamada “coisa julgada inconstitucional”, abordada no capítulo 

anterior, é fenômeno que se manifesta, especificamente, de maneiras bastante peculiares no 

direito tributário, razão pela qual a análise dos efeitos da sentença inconstitucional formadora 

de coisa julgada material, bem como dos instrumentos processuais que o ordenamento 

jurídico oferece, ou pode oferecer, para o seu tratamento, merece especial atenção no campo 

das demandas tributárias. 

Não custa lembrar, por exemplo, que o parágrafo único do art. 741 do Código de 

Processo Civil, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180-35, insere-se num recente 

contexto de reformulação da legislação reguladora da atuação do poder público em juízo369, e 

sua aplicação, com certeza, acontecerá, sobretudo, nas demandas tributárias370. Nesse sentido, 

ao ponderar as vantagens e desvantagens da regra, Araken de Assis faz interessante 

observação, in verbis: 

O art. 741, parágrafo único, beneficia a Fazenda Pública tão-só no 
sentido de alargar suas possibilidades de obter desejável uniformidade 
nos litígios com seus servidores e os contribuintes. 
Além do fenômeno heterogêneo, em razão do direito posto em causa, 
já se assinalou que a coisa julgada se encontrava em crise no âmbito 
das relações individuais homogêneas. Admissível e conveniente que 
seja a relativização da eficácia de coisa julgada neste tipo de litígios, 
em que se sobreleva o princípio da isonomia – de fato, não se 
compreende, e dificilmente se tolerará, que um servidor receba 
determinada vantagem pecuniária, enquanto os demais não, porque, 
apesar de inconstitucional a lei que a concedeu, a ação daquele 
transitou em julgado, por qualquer motivo afeto à álea natural dos 
trâmites judiciários –, o defeito do art. 741, parágrafo único, reponta 
na excessiva generalidade. Parece contraproducente sua incidência nas 
relações privadas, tout court, nas quais nenhuma necessidade há de 

                                                 
368  THEODORO JUNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da 
questão constitucional. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 79, p. 158-159, jul./set., 1995. 
369 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 9. 
370 Embora as alterações legislativas provocadas em decorrência do desenvolvimento dos estudos acerca da coisa 
julgada inconstitucional, ao que parece, tenham sido feitas com o intuito de beneficiar o poder público, há quem 
defenda que “somente há coisa inconstitucional em favor do contribuinte – e, no caso, após o decurso do prazo 
para o aforamento de ação rescisória – pelo simples motivo de que coisa julgada é direito individual, constante 
do art. 5º, XXXVI, da CF/88, e, portanto, não oponível em favor do Fisco se houver decisão do Supremo 
Tribunal Federal beneficiando o contribuinte”. FISCHER, Octávio de Campos. Coisa julgada inconstitucional 
em matéria tributária. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. São Paulo: 
Dialética, 2002. v. 5, p. 279. 
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uniformidade. A destruição retroativa da coisa julgada promoverá, ao 
contrário, a insegurança jurídica.371

 

Os efeitos das decisões sobre a constitucionalidade das leis em relações jurídicas 

tributárias, de natureza continuativa, também possuem uma peculiaridade, em função de um 

entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que limita o efeito temporal da 

coisa julgada, nessas relações, ao respectivo exercício fiscal. 

Outra particularidade importante que permeia o estudo da coisa julgada nas lides 

tributárias decorre da relevância do princípio da isonomia para o direito tributário. Sendo 

assim, causa perplexidade em muitos doutrinadores a possibilidade de contribuintes serem 

tratados de forma diferente em razão de haver, por exemplo, decisões conflitantes sobre um 

mesmo assunto acobertadas pelo manto de autoridade da res judicata. Os reflexos que uma 

situação dessa pode gerar são inúmeros e não se limitam, sequer, à esfera jurídica 

propriamente dita. Pense-se, por exemplo, que o tratamento diferenciado conferido a 

contribuintes de um mesmo ramo de atividade pode gerar graves problemas à economia, 

acarretando, inclusive, um regime de concorrência deveras injusto. 

Também merece destaque o fato de que a segurança jurídica, no direito tributário, 

exige atenção especial, razão pela qual alguns autores, como veremos adiante, atribuem-lhe o 

status sobreprincípio. 

Tudo está a demonstrar, portanto, que o estudo da coisa julgada inconstitucional está 

intrinsecamente relacionado com o estudo dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária. 

Aliás, a comprovar essa conclusão inicial, basta observar que grande parte da literatura sobre 

o tema, no Brasil, aborda a questão da inconstitucionalidade da coisa julgada sob o prisma da 

sua repercussão nas demandas tributárias372. 

                                                 
371 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, a. 50, n. 301, 
nov., 2002. 
372 Nas referências bibliográficas desta dissertação, há uma extensa lista de obras que abordam, especificamente, 
a coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. Confira-se, por todas, pela profundidade: FISCHER, 
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5.2 A COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

 

 Em 1970, o eminente professor da Faculdade de Direito do Recife, Isaac Pereira da 

Silva, em sua tese de doutorado, alertava que a coisa julgada em matéria tributária era tema de 

grande importância, pois a cada dia as questões fiscais adquiriam maior relevo373. 

Hodiernamente, não custa insistir, a importância do tema é ainda maior, pois as 

demandas tributárias referem-se, não raro, a relações jurídicas continuativas e que repercutem, 

invariavelmente, sobre a esfera jurídica de uma imensa gama de contribuintes. 

Saliente-se ainda que no direito tributário, como já frisamos n a segurança jurídica 

aparece com maior intensidade, chegando alguns autores a mencionar a existência do 

“sobreprincípio da segurança jurídica tributária”, o qual engloba uma série de princípios 

explícitos (não-confisco, anterioridade, etc.) e implícitos (dignidade do contribuinte, ética 

fiscal, etc.), formadores do chamado estatuto do contribuinte374.  

Sendo assim, se no campo tributário a segurança jurídica deve aparecer com mais 

força, muita atenção se deve ter quando da análise da coisa julgada tributária. Neste aspecto, 

merecem transcrição as palavras do festejado Ruy Barbosa Nogueira, in verbis: 

Sendo o instituto da coisa julgada de direito público e mais 
especificamente de direito constitucional, existe até a fortiori maior 
necessidade e utilidade de sua aplicação no campo da disciplina 
jurídica do fenômeno fiscal, porque a tributação é fenômeno sócio-
econômico-financeiro em massa: portanto a coisa julgada é ainda mais 
necessária para a maior segurança do povo contribuinte, para a paz 
entre o Estado-fisco e o Cidadão-contribuinte e para a confiança dos 
contribuintes no Poder Judiciário, como jurisdicionados375. 
 

 Daí porque, como já adiantamos no tópico anterior, reservamos esse capítulo final para 

                                                                                                                                                         
Octavio de Campos. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade no direito tributário brasileiro. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004; PONTES, Helenílson Cunha. Coisa julgada tributária e inconstitucionalidade. São 
Paulo: Dialética, 2005; MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Coisa julgada, legalidade e 
inconstitucionalidade em matéria tributária. São Paulo: Dialética, 2006. 
373 SILVA, Isaac Pereira da. Coisa julgada tributária. Recife: Imprensa Universitária, 1970. p. 15. 
374 MATTOS, Aroldo Gomes de. Segurança jurídica tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo, Dialética, n. 102, p. 34, mar., 2004. 
375 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. A coisa julgada em direito tributário. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 68, 1º fascículo, 1973. p. 107.  
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a análise específica da problemática da coisa julgada inconstitucional nas demandas jurídico-

tributárias. 

 

5.3 EXPOSIÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: A SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DA 

(IN)CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA CONTRÁRIA AO 

CONTEÚDO DE DECISÕES JÁ PASSADAS EM JULGADO 

 

O grande problema representado pela coisa julgada inconstitucional, conforme já 

expusemos – problema esse que tem especial relevo no que tange à coisa julgada tributária –, 

ocorre quando um contribuinte, por exemplo, argúi a inconstitucionalidade de um tributo, pela 

via do controle difuso, mas perde a ação, vindo a formar-se contra ele a coisa julgada. 

Posteriormente, porém, em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declara 

a inconstitucionalidade do tributo antes atacado pelo contribuinte. Enfim, o problema se 

resume, basicamente, aos casos em que o STF decide, acerca da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de determinada norma tributária, contrariamente ao que restou decidido 

em uma decisão individual acobertada pela res judicata.376

Neste caso, a decisão do Pretório Excelso repercutiria sobre o caso do autor, ou 

prevaleceriam os efeitos da coisa julgada formada contra ele na sua ação individual? Poderia 

o contribuinte, após a decisão do STF, pleitear a desconsideração da coisa julgada? Em caso 

positivo, como deveria proceder? A ação rescisória seria o único remédio adequado, ou 

mesmo depois de ultrapassado o prazo bienal para sua propositura poderia o contribuinte 

insurgir-se pedindo a rescisão da sentença? 

 Muitas são as soluções apresentadas. Para alguns, a coisa julgada inconstitucional, seja 

ela tributária ou não, jamais poderia convalidar-se, e por isso a qualquer tempo caberia uma 

                                                 
376 Cf. FISCHER, Octávio de Campos. Coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. In: ROCHA, Valdir 
de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. São Paulo: Dialética, 2002. v. 5, p. 278-279. 
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ação para declarar sua inconstitucionalidade. Trata-se da posição defendida, por exemplo, por 

Humberto Theodoro Junior, analisada no capítulo anterior. 

Outros autores apontam como solução viável o manejo da ação rescisória, sem 

submissão ao prazo bienal de decadência previsto no Código de Processo Civil. 

Enfim, são inúmeras as propostas de solução apresentadas. A partir de então, 

centraremos nosso estudo para o exame específico do problema da inconstitucionalidade da 

coisa julgada tributária, enfocando, especificamente, o seguinte: a) a aplicação da súmula nº 

239 do STF às lides tributárias; b) a possibilidade de aplicação do art. 471, I, à coisa julgada 

tributária, quando houver mudança de orientação jurisprudencial; c) o estabelecimento de um 

novo dies a quo para a contagem do prazo decadencial para propositura de ação rescisória, 

nos casos em que houver superveniente decisão do STF sobre a (in)constitucionalidade de 

norma tributária. 

 

5.4 O USO DOS MEIOS TÍPICOS E ATÍPICOS DE RESCISÃO DA COISA JULGADA 

NAS DEMANDAS TRIBUTÁRIAS 

 

 Cumpre deixar claro que, no capítulo anterior, já abordamos, de forma pormenorizada, 

quais são os instrumentos típicos de controle de constitucionalidade da sentença existentes em 

nosso arcabouço jurídico-processual, após a formação da res judicata: a) ação rescisória e b) 

embargos do art. 741, parágrafo único, do CPC (ou a impugnação do art. 475-L, § 1º, do 

mesmo Codex). 

 Resta claro, portanto, que tudo quanto se expôs no capítulo antecedente, no tópico 3, é 

perfeitamente aplicável à coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. 

 Outro ponto colocado em destaque no capítulo anterior foi o referente à possibilidade 

ou não de utilização de meios atípicos para o combate à coisa julgada inconstitucional. 
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Embora tenhamos nos posicionado, por exemplo, de forma contrária ao uso da ação 

declaratória de inexistência de coisa julgada nesses casos, mencionamos a existência de vozes 

autorizadas que advogam essa tese. Todas as observações feitas quanto a esse assunto, pois, 

também são aproveitáveis no estudo da coisa julgada inconstitucional em matéria tributária. 

 Passemos, enfim, à análise de questões outras; estas, sim, peculiaridades exclusivas da 

coisa julgada tributária. 

 

5.5 A LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA TRIBUTÁRIA377

 

Sabe-se que a relação tributária pode ser instantânea ou continuativa. Esta é peculiar 

aos tributos relacionados a ocorrências que se repetem, formando uma atividade mais ou 

menos duradoura378. Neste caso, pergunta-se: uma sentença declaratória produziria seus 

efeitos para o futuro, já que a declaração de existência, inexistência ou do modo de ser da 

relação jurídica constitui o próprio dispositivo da sentença? 

 Boa parte da doutrina e da jurisprudência entende que não, afirmando que, em casos 

tais, a aplicação da coisa julgada a casos futuros importaria em atribuição de caráter 

normativo à sentença. Neste sentido, inclusive, é o enunciado da súmula n.º 239 da 

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “decisão que 

declara indevida a cobrança de imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em 

relação aos posteriores”. 

 Sendo assim, a aplicação do enunciado sumular em enfoque poderia, de certa forma, 

resolver a problemática da inconstitucionalidade da coisa julgada em matéria tributária. Com 

efeito, caso se entenda que à coisa julgada tributária, seja qual for a demanda, aplica-se o 

                                                 
377 Parte das idéias lançadas no presente tópico já foi publicada em artigo doutrinário de minha autoria: RAMOS, 
André Luiz Santa Cruz. O problema da limitação temporal dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária. 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 113, p. 17-30, fev., 2005. 
378 MACHADO, Hugo de Brito. Mandado de segurança em matéria tributária. 4. ed. São Paulo: Dialética, 
2000. 



 164

verbete da súmula nº 239 do STF, praticamente toda a polêmica acerca da coisa julgada 

inconstitucional perde o seu objeto quando se tratar de uma demanda tributária. Afinal, no 

exercício seguinte a autoridade da coisa julgada não mais subsistirá, podendo ser proposta 

nova ação. 

 Não nos parece, entretanto, que o enunciado nº 239 da súmula de jurisprudência 

dominante da Corte Suprema mereça uma aplicação geral e irrestrita às lides fiscais. Ao 

contrário, dos seus precedentes, conforme se verá, o que se extrai é a necessidade de lhe dar 

uma aplicação deveras restritiva. 

 

5.5.1 A súmula nº 239 do STF e seus precedentes jurisprudenciais 

 

 Os enunciados sumulares têm progressivamente ganhado relevância em nosso 

ordenamento jurídico. Prova cabal disso são as recentes reformas processuais levadas a efeito 

nos últimos anos, que: a) permitiram ao relator negar seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior 

(redação dada ao art. 557 do CPC pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998); b) determinaram a não-

aplicação da regra do reexame necessário (art. 475 do CPC) quando a sentença estiver 

fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste 

Tribunal ou do tribunal superior competente (parágrafo acrescentado ao art. 475 do CPC  pela 

Lei nº 10.352, de 26.12.2001); c) possibilitaram ao juiz não receber o recurso de apelação 

quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Supremo Tribunal Federal (regra introduzida pela Lei nº 11.276, de 2006).379

                                                 
379 Não por acaso, em meio a essas reformas processuais que puseram em destaque as súmulas de jurisprudências 
dos tribunais, notadamente as do Pretório Excelso, foram editados, pelo STF, mais de 100 (cem) enunciados 
sumulares em curtíssimo espaço de tempo. 99 (noventa e nove) desses enunciados – do nº 622 ao nº 721 – foram 
publicados no DJU (Seção I) de 09 de outubro de 2003. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9756.htm#art557
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10352.htm#art475
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10352.htm#art475
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11276.htm#art1
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 Não se pode esquecer, ainda, da novíssima regra constitucional prevista no art. 103 da 

Carta Política, acrescentada pela Emenda constitucional nº 45/04 (Reforma do Judiciário), que 

criou a chamada súmula vinculante em nosso ordenamento jurídico, in verbis: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante 
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei.  
 

Leonardo Greco faz uma interessante abordagem acerca do aparecimento e 

fortalecimento dos enunciados sumulares em nosso direito, in verbis: 

A cristalização da jurisprudência dos tribunais superiores em súmulas 
é uma herança do velho Direito português, desde as Ordenações do 
Reino, através dos assentos da Casa de Suplicação de Lisboa e dos 
Supremos Tribunais de Justiça de Portugal e do Brasil, este último no 
Império. Em Portugal, esses assentos passaram a ter efeito vinculante 
sobre todas as decisões futuras do Poder Judiciário, inclusive do 
próprio Supremo Tribunal de Justiça, somente podendo ser revogados 
por lei do Parlamento, até a sua declaração de inconstitucionalidade 
em 1993 pelo Tribunal Constitucional. 
No Brasil, praticamente desaparecidos na República, ressurgem entre 
nós através do prejulgado trabalhista previsto na CLT de 1943, dos 
anteprojetos de Haroldo Valladão, de Lei Geral de Aplicação de 
Normas, e de Alfredo Buzaid, do Código de Processo Civil, que iriam 
influenciar a instituição pelo STF das Súmulas de sua Jurisprudência 
Predominante, em 1963, graças ao esforço do Ministro Vítor Nunes 
Leal, que pessoalmente conduziu a compilação dos julgados daquela 
Corte e a redação das primeiras séries de súmulas. 
Embora sem força obrigatória junto a juízos e tribunais inferiores, as 
súmulas do STF visavam a coibir a chamada “loteria judiciária”, que 
eram decisões contraditórias sobre a mesma matérias adotadas pelo 
próprio Tribunal, com grande prejuízo para a eficácia do princípio da 
isonomia.380

 

Não obstante a importante função desempenhada pelos verbetes sumulares, “como 

meio de prevenir ou coibir divergências na interpretação da lei e de recomendar o tratamento 

uniforme das questões sumuladas”381, é preciso destacar, com ênfase, que não podem tais 

enunciados ser aplicados de forma genérica e abstrata. 

                                                 
380 GRECO, Leonardo. Novas súmulas do STF e alguns reflexos sobre o mandado de segurança. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 10, p. 44, jan., 2004. 
381 GRECO, loc. cit. 
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Para a aplicação de um entendimento jurisprudencial, ainda que o mesmo esteja 

cristalizado num verbete sumular, é imprescindível que sejam confrontadas as circunstâncias 

do caso sub judice com as do(s) precedente(s) que originou(aram) o enunciado sumulado. 

Somente quando o caso ora em exame guarde as mesmas características do(s) precedente(s) é 

que será legítima a incidência do entendimento jurisprudencial sumulado na solução da 

controvérsia. 

 Feitas essas considerações iniciais, portanto, torna-se necessário, para melhor entender 

o assunto, conhecer os precedentes jurisprudenciais que deram origem à súmula nº 239 do 

Supremo Tribunal Federal382, acima referida, o que nos permitirá chegar a uma conclusão a 

respeito da sua correta aplicabilidade. 

 

5.5.1.1 O caso da Usina Queiroz Júnior versus Fazenda Nacional 

 

 Anota Isaac Pereira da Silva que a primeira vez em que se discutiu se a coisa julgada 

tributária se limitaria ao exercício financeiro ou se projetaria além dele foi no célebre caso da 

Usina Queiroz Júnior contra a Fazenda Nacional, referente ao imposto de renda de 1927. Eis 

as palavras do eminente professor: 

Em executivo fiscal, para pagamento do imposto de renda de 1927, a 
Usina Queiroz Júnior, por seu advogado, o Dr. Raul Gomes de Matos, 
alegou isenção contratual, tendo sido vitoriosa. 
Não se dando por vencida, a Fazenda Nacional, noutro exercício 
financeiro, promoveu a cobrança do mesmo imposto relativo a outro 
exercício. Defendendo-se, a executada renovou os argumentos da 
isenção contratual e alegou, mais, a existência da coisa julgada, dada a 
vitória antes obtida. 
Foi neste segundo executivo fiscal que começou, propriamente, o 
debate jurídico da momentosa questão – a coisa julgada tributária 
limita-se ao exercício financeiro ou se projeta além deste? Debateram-
na o Dr. Raul Gomes de Matos, pela Usina, e o Dr. Gabriel Passos, 
Procurador da República. 
A brilhante discussão suscitada foi esbarrar no plenário do Supremo 
Tribunal Federal, vitorioso o contribuinte, com os votos dos Ministros 

                                                 
382 Sobre a análise detalhada dos precedentes que originaram a súmula 239 do STF, cf. GRECO, Marco Aurélio; 
PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição do indébito. São Paulo: 
Dialética, 2002. p. 87-96. 
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Orosimbo Nonato, Castro Nunes, José Linhares, Cunha Melo e Laudo 
de Camargo383. 
 

Na ocasião, como se viu, venceu a tese da usina contribuinte, no sentido da projeção 

dos efeitos da coisa julgada tributária além do exercício financeiro respectivo. Os Ministros 

do Pretório Excelso, em sessão plenária, reconheceram a ocorrência da tríplice identidade: 

pessoas, coisa e causa de pedir384. Pregava-se, pois, a extensão temporal dos efeitos da coisa 

julgada em matéria tributária. Era a tese do Dr. Raul Gomes de Matos, advogado da usina 

Queiroz Júnior.   

 

5.5.1.2 O caso da Guardian Assurance Cia. Ltda. versus Fazenda Nacional 

 

 Foi em outro caso, todavia, que o debate sobre acerca do assunto ganhou foros de 

maior grandeza. Trata-se do agravo de petição n.º 11.227, relatado pelo eminente Ministro 

Castro Nunes, do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do acórdão: 

Executivo fiscal – Imposto de renda sobre juros de apólices – coisa 
julgada em matéria fiscal – É admissível em executivo fiscal a defesa 
fundada em ‘coisa julgada’ para ser apreciada pela sentença final – 
Não alcança os efeitos da coisa julgada em matéria fiscal, o 
pronunciamento sobre nulidade do lançamento do imposto ou da sua 
prescrição referente a um determinado exercício, que não obsta o 
procedimento fiscal nos exercícios subseqüentes385. 
 

Neste caso, em julgamento na 1ª instância, entendeu-se pela improcedência da 

cobrança do imposto de renda calculado sobre juros de apólices de propriedade da Guardian 

Assurance, no exercício de 1934. A sentença foi confirmada nas instâncias superiores, 

inclusive pelo STF, em acórdão relatado pelo eminente Ministro Carlos Maximiliano.  

Proposta nova execução fiscal pela Fazenda Nacional contra a mesma empresa, o juiz 

de 1º grau julgou-a improcedente, reconhecendo a existência de coisa julgada anterior e a 

                                                 
383 SILVA, Isaac Pereira da. Coisa julgada tributária. Recife: Imprensa Universitária, 1970. p. 15-16. 
384 Ibidem, p. 16. 
385 STF, Pleno, AgPet. n.º 11.227, j. 05/06/1944, relator Ministro Castro Nunes. 
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projeção dos seus efeitos. Esta decisão foi, inicialmente, confirmada por uma das Turmas do 

STF. Levada a questão ao plenário, porém, lavrou-se o acórdão acima transcrito, negando-se 

reconhecimento à projeção dos efeitos da coisa julgada tributária aos exercícios subseqüentes. 

O acórdão serviu de base para a edição da súmula nº 239 do STF, acima transcrita, no sentido 

de que, no tocante aos lançamentos, os efeitos da coisa julgada se restringem ao que foi objeto 

do litígio.  

Foram basicamente três os fundamentos do acórdão: a) ofensa ao princípio da 

isonomia, haja vista a possibilidade de surgirem situações de extrema desigualdade, com 

alguns contribuintes “imunizados” pela coisa julgada e outros não; b) diversidade de lides, 

pois cada uma se referia a um lançamento distinto; e c) alteração da situação jurídica 

decorrente da mudança da jurisprudência do STF, ou da aplicação de dispositivo legal 

expresso superveniente386. 

 

5.5.2 Uma crítica à aplicação da súmula nº 239 do STF pela jurisprudência brasileira 

 

 Na conclusão de sua obra, o professor Isaac Pereira da Silva concorda com o 

enunciado da súmula em comento, sustentando a impossibilidade de a coisa julgada tributária 

projetar-se além do exercício financeiro a que se refere. Argumenta que a anualidade 

tributária é princípio constitucional387, e que o Estado, a não ser através da Justiça do 

Trabalho e da Justiça Eleitoral, não pode conceder prestação jurisdicional com caráter 

normativo388. 

O Pretório Excelso e a jurisprudência pátria, de uma forma geral, também têm dado 
                                                 
386 CARVALHO, Fábio Junqueira de; MURGEL, Maria Inês. Limites da coisa julgada em matéria tributária. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. São Paulo: Dialética, 1999. v. 3, p. 
175. Os autores bem ressaltam que na época houve mudança de posição do STF, que passou a entender 
constitucional o imposto de renda sobre juros de apólices.  
387 A obra do autor, objeto de sua tese de doutorado pela Faculdade de Direito do Recife, foi escrita à luz do 
texto constitucional anterior. Sabe-se, porém, que a Constituição Federal de 1988 não adotou o princípio da 
anualidade tributária, mas apenas o da anualidade orçamentária. 
388 SILVA, Isaac Pereira da. Coisa julgada tributária. Recife: Imprensa Universitária, 1970. p. 143-144. 
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aplicabilidade plena ao enunciado da súmula, concedendo-lhe uma interpretação mais 

extensiva. A contrario sensu, tem prevalecido uma aplicação mais restritiva da coisa julgada 

tributária. 

Marco Aurélio Greco e Helenilson Cunha Pontes389, analisando a súmula em questão, 

afirmam, inicialmente, que, “em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal afirmou que 

‘inexiste coisa julgada em matéria tributária’”. Posteriormente, destacam que o Pretório 

Excelso, no julgamento do ERE 83.225-SP (RTJ 92-707), “temperando a interpretação da 

súmula 239, entendeu que a coisa julgada do contribuinte, quando versar sobre imunidade 

tributária, tem eficácia ampla desde que a disciplina legal da matéria não sofra substancial 

alteração”. Em outra oportunidade, afirmam ainda os autores, o Tribunal Maior, seguindo 

substancioso voto do Ministro Francisco Rezek, fez uma interpretação da súmula em 

obediência fiel aos seus precedentes, apontando que “o que a súmula diz é apenas que quando 

a decisão judicial declara indevida cobrança do imposto em determinado exercício, ela, é 

óbvio, não faz coisa julgada em relação aos exercícios anteriores”. Seguem destacando que 

noutro julgado (RE 93.048-SP, RTJ 99-414) essa interpretação restritiva da súmula também 

prevaleceu. 

No entanto, os autores reconhecem que, posteriormente, o STF passou a mudar seu 

entendimento. Citam, como exemplo, o RE 99.435-MG (RTJ 106-1189), no qual assim se 

decidiu, in verbis: 

[...] Na verdade, a declaração de intributabilidade, no pertinente a 
relações jurídicas originadas de fatos geradores que se sucedem, no 
tempo, não pode ter o caráter de imutabilidade e de normatividade a 
abranger os eventos futuros. A exigência de tributo advinda de fatos 
imponíveis posteriores aos que foram contemplados em determinado 
julgado, embora se verifique entre as mesmas partes, e seja o mesmo 
tributo, abstratamente considerado, não apresenta o mesmo objeto e 
causa de pedir que a demanda anteriormente decida (sic). Esse é o 
sentido da Súmula 239, com a qual conflita o acórdão recorrido. 

 

                                                 
389 GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição do 
indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 87-96. 
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O julgado acima transcrito foi objeto de ação rescisória (AR 1.239-MG, RTJ 132-

1113), mas a mesma foi julgada improcedente, oportunidade em que o Ministro Moreira 

Alves afirmou, in verbis: 

[...] A meu ver, não cabe ação declaratória para o efeito de que a 
declaração transite em julgado para os fatos geradores futuros, pois 
ação dessa natureza se destina à declaração da existência, ou não, de 
relação jurídica que se pretende já existente. A declaração da 
impossibilidade do surgimento de relação jurídica no futuro porque 
não é admitida pela Lei ou pela Constituição, se possível de ser obtida 
por ação declaratória, transformaria tal ação em representação de 
interpretação ou de inconstitucionalidade em abstrato, o que não é 
admissível em nosso ordenamento jurídico. 
Assim, e considerando que não há coisa julgada nesses casos que 
alcance relações que possam vir a surgir no futuro, acompanho o voto 
do eminente Relator e julgo improcedente a ação. 
 

Comentando essa decisão do Pretório Excelso, afirmam Marco Aurélio Greco e 

Helenilson Cunha Pontes, in verbis: 

Este voto do Ministro Moreira Alves põe em xeque a questão da 
amplitude da coisa julgada em matéria tributária e, inclusive, a via 
processual da ação declaratória de inexistência de relação jurídica em 
matéria tributária (“a fortiori” do mandado de segurança), fundada na 
validade da fonte da obrigação tributária (norma jurídica) ou na 
situação-tipo (potestade-sujeição). Com efeito, a prevalecer tal 
exegese, estar-se-á permitindo que a Administração Tributária, 
intimada de decisão, transitada em julgado, que reconheceu a 
inconstitucionalidade de uma certa exigência tributária, em mandado 
de segurança ou ação declaratória, possa, no dia seguinte a este 
trânsito em julgado, lavrar auto de infração relativo a fato gerador 
neste dia ocorrido já que a decisão judicial obtida não possuiria 
eficácia sobre este fato gerador. 
Em outras palavras, ainda como conseqüência do restritivo 
entendimento jurisprudencial supra, transitada em julgado uma 
decisão que declare a inexistência de relação jurídica que obrigue o 
contribuinte a recolher certo tributo, ato contínuo, deve o mesmo 
contribuinte ingressar com nova ação declaratória buscando idêntica 
decisão, para os fatos geradores ocorridos posteriormente ao trânsito 
em julgado.390

 

Não nos parece, todavia, ser este o entendimento mais correto. Além do mais, não 

podemos nos esquecer de que a súmula do STF não pode ser aplicada genericamente a todo e 

qualquer caso de coisa julgada tributária, pois este efeito normativo generalizante é restrito às 
                                                 
390 GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição do 
indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 94. Após citar todos os julgados acima destacados e analisar o 
posicionamento do STF, os autores concluem que “estas circunstâncias apontam que ainda não existe um 
pronunciamento firme e definitivo quanto ao teor e ao alcance da eficácia declaratória da coisa julgada em 
matéria tributária”. Ibidem, p. 95. 
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leis. Neste sentido, são muito lúcidas as advertências de Leonardo Greco: 

A jurisprudência é sempre a revelação de um comando normativo 
incidente sobre uma situação fática e valorativa pretérita. A sua 
aplicação às situações futuras não pode ser cristalizada em enunciados 
abstratos e genéricos, como eram os assentos portugueses ou são as 
súmulas brasileiras, mas deve resultar de uma rigorosa comparação 
dos casos, para assegurar que se está diante das mesmas circunstâncias 
fáticas e axiológicas que justifiquem a extensão do enunciado ao caso 
posterior391.  
 

Não é á toa que o próprio Supremo Tribunal Federal não admite o controle 

concentrado de constitucionalidade de súmulas, ao argumento de que tais enunciados não 

possuem caráter normativo. Vale a pena transcrever os ensinamentos de Karl Larenz sobre o 

tema, a respeito do direito alemão: 

O exemplo permite ao mesmo tempo reconhecer quão perigosa é a 
prática, infelizmente adoptada pelo Supremo Tribunal Federal, de 
antepor às resoluções as teses formuladas ao jeito de proposições 
jurídicas. Tais teses não são outra coisa senão destilações dos 
fundamentos da resolução, que, por seu lado, estão referidos ao caso e 
carecem em grande medida de interpretação. Com a sua formulação 
ao jeito de proposições jurídicas, cria-se a aparência de que, 
desligadas da situação de facto resolvida, lhes cabe o carácter de uma 
regra já estabelecida e uniformemente aplicável. Desconhece-se assim 
que o juiz, que tem presente em primeira linha justamente o caso a 
decidir, está ainda muito menos em posição de examinar todas as 
possibilidades futuras de aplicação da sua ‘tese’ do que o 
legislador392. 

 

5.5.3 A correta interpretação da súmula nº 239 do STF 

 

Há muitos anos, em brilhante parecer, o professor Celso Neves já alertava apara a 

necessidade de esclarecermos alguns pontos referentes à aplicabilidade da súmula nº 239 do 

STF. Como ele bem explica393, o entendimento jurisprudencial consagrado nesta súmula só se 

aplica “quando expressamente se refere a cobrança indevida em determinado exercício”, ou 

seja, “circunscrita a lide ao indébito referente a determinado exercício, a coisa julgada não o 

                                                 
391 GRECO, Leonardo. Novas súmulas do STF e alguns reflexos sobre o mandado de segurança. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 10, p. 45, jan., 2004. 
392 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. de José Lamego. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. p. 509. 
393 NEVES, Celso. Coisa julgada no direito tributário. Revista de Direito Público. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, n. 29, p. 242-243, maio/jun., 1974.  



 172

transcende, por força do próprio princípio da congruência entre o pedido e a decisão”. Em 

alguns casos, porém, ressalta o professor Celso Neves, a própria declaração se reveste da 

autoridade da coisa julgada, em vez de se ater a repelir certos lançamentos, referentes a 

determinados exercícios. 

Não menos brilhante é a advertência feita por Ruy Barbosa Nogueira: 

Imagine-se ainda do ponto de vista prático, em um país como o Brasil, 
onde os maiores impostos são os continuativos ou de autolançamento, 
se cada contribuinte tivesse que impetrar mandado de segurança, 
propor ação ou ser demandado em cada ato a ser praticado, ou 
continuado, como ficariam os tribunais sufocados em atos repetitivos 
ou de rotina394.  

 

Aponta José Maria Tesheiner que outros autores, como Lúcia Valle Figueiredo, 

também criticam o enunciado da súmula em comento, afirmando a necessidade de que, 

sobretudo nas hipóteses de isenção, imunidade e inconstitucionalidade, não se restrinja a 

sentença a decidir um único fato, para um mês, ou um exercício395. 

 Apenas no que se refere aos lançamentos, pois, é que os efeitos da coisa julgada 

tributária são limitados no tempo, restringindo-se ao que foi objeto do litígio. Em 

contrapartida, quando a demanda ataca não o lançamento, mas o imposto em si mesmo, os 

efeitos da coisa julgada tributária se projetam para os períodos subseqüentes. 

É esse o entendimento prevalecente nos precedentes que deram origem à súmula nº 

239 do Supremo Tribunal Federal, e assim deve ser ela interpretada. Uma interpretação 

diferente só se justifica, como bem destaca Leonardo Greco396, pela “esdrúxula autonomia” 

que os enunciados sumulares têm adquirido em relação aos seus precedentes, “tornando-se 

verdadeiras normas genéricas e abstratas semelhantes às emanadas pelo Poder Legislativo”. 

Além das opiniões abalizadas de Celso Neves e Ruy Barbosa Nogueira, já referidas 

                                                 
394 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. A coisa julgada em direito tributário. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 68, 1º fascículo, p. 107, 1973. 
395 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p 169. 
396 GRECO, Leonardo. Novas súmulas do STF e alguns reflexos sobre o mandado de segurança. Revista 
Dialética de Direito Processual. São Paulo, Dialética, n. 10, p. 54, jan., 2004. 
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acima, outros autores de escol que, interpretando a súmula em comento com base nos seus 

precedentes, chegam à mesa conclusão que chegamos são Arruda Alvim397 e Celso Agrícola 

Barbi398. 

Em obra mais recente, resultado de sua dissertação de mestrado defendida na PUC-SP, 

Gustavo Sampaio Valverde, após apontar que “a doutrina é farta e quase uníssona em relação 

a essa questão”, entende que “a súmula 239 do STF aplica-se apenas às decisões proferidas 

nas ações de repetição de indébito, anulatória, embargos à execução e consignatória”, e que a 

delimitação temporal da coisa julgada tributária deve sempre ser analisada a partir do objeto 

do processo, continuando em voga “a distinção entre as discussões que versam ‘elementos 

permanentes e imutáveis da relação jurídica’ e as que tratam de ‘elementos temporários e 

mutáveis’ dessa mesma relação”.399

  

5.5.3.1 A falácia da tese da sentença com efeitos normativos 

 

 Há que se refutar também a tese de que, com a projeção dos efeitos da coisa julgada 

para exercícios futuros, estar-se-ia atribuindo caráter normativo à sentença400. Não é bem 

assim. Isto só ocorreria se a sentença estabelecesse uma regra geral de conduta para casos 

futuros e indeterminados, o que não é o caso.  

Com efeito, quando a sentença apenas decide um caso concreto “entre determinadas 

partes, tendo como objeto esclarecer uma determinada “relação jurídico-tributária”, em face 

                                                 
397 ALVIM, Arruda. Anotações sobre a chamada coisa julgada tributária. Revista de Processo. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, n. 92, p. 8, 1998. 
398 BARBI, Celso Agrícola. Coisa julgada: sentença declaratória com pedido não delimitado a determinada 
relação jurídica: eficácia além de um exercício fiscal. Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, n. 275, p. 136, 
1981. 
399 VALVERDE, Gustavo Sampaio. Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 
228-229, 266. 
400 Veja-se o contra-senso. Por um lado, afirma-se que o Poder Judiciário não pode proferir decisões com efeito 
normativo. Em contrapartida, pretende-se solucionar tal problema justamente atribuindo efeito normativo a uma 
súmula de jurisprudência, que nada mais é do que um enunciado extraído de decisões reiteradas de um tribunal. 
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do direito positivo vigente”401, o simples fato de esta decisão operar efeitos para o futuro, ou 

seja, além daquele exercício financeiro, não faz com que a decisão adquira caráter normativo, 

pois ela não estabeleceu um regramento genérico e abstrato que aproveite a todos os que 

estejam na mesma situação, mas apenas uma disposição específica, destinada a solucionar um 

litígio que lhe foi submetido. 

 Neste aspecto, é muito interessante a lição de Hely Lopes Meirelles, quando distingue 

a segurança normativa da segurança preventiva: 

Não se confunda – como freqüentemente se confunde – segurança 
preventiva com segurança normativa. O nosso sistema judiciário 
admite aquela e rejeita esta. Segurança preventiva é a que se concede 
para impedir a consumação de uma ameaça a direito individual em 
determinado caso; segurança normativa seria a que estabelecesse regra 
geral de conduta para casos futuros, indeterminados402. 
 

 Paulo Roberto Oliveira Lima403 também critica a tese de que a coisa julgada tributária 

não poderia projetar seus efeitos para o futuro ao argumento de que se estaria dando caráter 

normativo à sentença404. E o autor faz uma comparação com a ação de alimentos, sustentando 

que se a decisão não produzisse seus efeitos para o futuro, todo mês teria que ser proposta 

uma ação nova para determinar o valor devido pelo alimentante. A opinião é compartilhada 

por José Maria Tesheiner, que pergunta: “por que não se adota o mesmo critério relativamente 

às relações jurídicas tributárias de natureza continuada?”405. 

 

 

 

                                                 
401 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. A coisa julgada em direito tributário. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 68, 1º fascículo, p. 99, 1973. 
402 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e ação popular. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1969. p. 44-45. 
403 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à teoria da coisa julgada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997. p. 146. 
404 Gustavo Sampaio VALVERDE, citando parecer inédito de Humberto Theodoro, endossa a crítica em análise. 
Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 229-231. 
405 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p 189. 
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5.6 A COISA JULGADA TRIBUTÁRIA E A AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 

José Maria Tesheiner explica, com muita propriedade, que o enunciado da súmula nº 

239 do Pretório Excelso tem um objetivo claro, qual seja, limitar temporalmente os efeitos da 

coisa julgada, visando a impedir que alguns contribuintes obtenham, por sentença, um 

tratamento privilegiado por tempo indeterminado406. Esta preocupação dos Ministros do STF 

também foi percebida por Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel, que assim se 

manifestam: 

Nota-se claramente, na análise dos votos, que os Ministros não 
prestigiam a possibilidade de um único contribuinte ser desobrigado 
de uma exigência tributária em decorrência de decisão imutável para o 
fisco e mesmo para o Poder Judiciário. 
O “receio” seria criar uma situação extremamente antiisonômica, que 
colocaria em risco a competitividade de setores da economia. 
Valorizou-se sobremaneira o princípio da isonomia407. 
 

Para exemplificar, José Maria Tesheiner menciona a hipótese de um contribuinte 

conseguir uma imunidade do ICMS para suas operações, enquanto outros contribuintes, em 

situações idênticas, não conseguem o mesmo favor fiscal. Neste caso, segundo Tesheiner, o 

entendimento da súmula do STF evita que se perpetue a desigualdade de tratamento. 

Não se pode negar a relevância da preocupação com o tratamento isonômico de 

contribuintes que se encontram em situações semelhantes ou análogas. Entretanto, pensamos 

que esta preocupação, embora possa até justificar o entendimento esposado na súmula nº 239 

do STF, não justifica, de forma alguma, a interpretação extensiva que vem sendo dada a tal 

enunciado. 

Ora, se a preocupação com a isonomia é importante, também o é a preocupação com a 

segurança jurídica, a qual, como já dito, materializa-se no direito processual através do 

                                                 
406 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p 169. 
407 CARVALHO, Fábio Junqueira de; MURGEL, Maria Inês. Limites da coisa julgada em matéria tributária. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. São Paulo: Dialética, 1999, v. 3, p. 
180. 
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instituto da coisa julgada. O que a súmula nº 239 do STF fez, no nosso entender, foi dar 

prevalência ao princípio da isonomia, em caráter absoluto, em detrimento do princípio da 

segurança jurídica, esquecendo-se de que, em se tratando de conflito jusprincipiológico, a 

solução não deve ser dada aprioristicamente, mas com base na análise das circunstâncias de 

cada caso e na ponderação dos valores em jogo408, utilizando-se, inclusive, do manejo 

princípio da proporcionalidade409. Nesse sentido, a propósito, é bastante didática a 

manifestação de Carlos Henrique Abrão, in verbis: 

Coisa julgada e isonomia fazem parte do contexto constitucional 
consagrado aos direitos e garantias fundamentais dirigidos à 
construção do Estado Democrático, no regime da livre-iniciativa e 
incremento à concorrência, voltando-se para o desenvolvimento 
nacional. 
Na realidade, não haveria de prevalecer coisa julgada sobre isonomia 
ou ice-versa, sob o prisma ontológico, mas é fundamental a análise da 
circunstância do caso concreto objetivando segurança jurídica 
instrumentalizada por intermédio da coisa julgada. 
Permeado na lição sempre atual de Aliomar Baleeiro, se acaso a 
isonomia se sobrepusesse à realidade da coisa julgada, esse postulado 
restaria esvaziado, à míngua da força do Estado, e simples oscilação 
da jurisprudência levaria à perda crescente da estabilidade. 
O entrechoque de interesse que se estabelece frente coisa julgada e 
isonomia pede uma compreensão axiológica da realidade tributária 
como um todo em termos de obrigação e responsabilidade, mas é 
fundamental o sentido palmilhado pelo caso concreto. 
Se ambos não gozam de intrínseca prevalência, querendo ou não se 
resolve o conflito pela perempção do caso identificado, pela 
sensibilidade externada e fundamentalmente por força da carga que 
provoca a coisa julgada. 
Destarte, a coisa julgada tem conotação de proteção do Estado 
traduzindo segurança jurídica e estabilidade nas relações, ao passo que 
a isonomia se ressente de abstração, em conflito com a concretude da 
aplicação da lei ao caso concreto. 
Uma vez que o conflito se torna inevitável, a solução diz respeito aos 
limites da coisa julgada e a sua solidez, em compasso com a isonomia, 
amparando ainda o conceito da irretroatividade das leis, haja vista 
segurança buscando solução do litígio. 
Inexiste uma vinculação entre a coisa julgada e a justiça da decisão 
proferida. Um princípio deve se adequar ao outro, mas quando se 
chocam, o melhor é observar a praticidade jurídica, a segurança e a 
garantia exercida por meio da manifestação jurisdicional. 
Dito isso, não se faz adequada a prevalência de um sobre o outro, isto 
porque a simples isonomia traria uma variação bastante sensível ao 
encaminhamento da matéria jurisdicional e o tempero entre tais 

                                                 
408 ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Trad. de Jorge M. Seña. Barcelona: Gedisa, 1994. p. 
162. 
409 CANOTILHO, J. J. Gomes. A principialização da jurisprudência através da Constituição. Revista de 
Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 98, p. 83, abr./jun., 2000. Como bem destaca o grande 
constitucionalista português, cabe aos juízes a mediação judicativo-decisória dos princípios jurídicos em 
ponderação, a fim de se chegar uma resolução justa dos litígios. 
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predicados ensejaria via de regra a rescisória abraçada com exceção 
pelo legislador. 
Dentro desse perfil desenhado e analisado, a predominância da coisa 
julgada reveste-se de harmonia, segurança, subministrando conceito 
de interesse protegido e tutelado sem qualquer função abstrata.410

 

Não se deve esquecer, ainda, que o princípio da segurança jurídica, realizado no 

âmbito das relações processuais pelo reconhecimento da intangibilidade da coisa julgada, “é 

tão público e fundamental como o da isonomia”. E a coisa julgada, por ser instituto de ordem 

pública, “nunca pode ser tratada como direito disponível da pessoa que se apresenta como 

beneficiária dos seus efeitos concretos”411. 

Havendo, portanto, quebra de isonomia entre contribuintes decorrentes da existência 

de “coisas julgadas tributárias” em sentidos opostos, cabe à parte eventualmente prejudicada 

socorrer-se dos mecanismos processuais postos à sua disposição, que em nosso ordenamento 

jurídico são a ação rescisória e a aplicação do art. 471, I, do Código de Processo Civil, esta 

quando se tratar de relação jurídico-tributária continuativa412. 

Como bem destaca Humberto Theodoro Junior, utilizando-se os instrumentos 

processuais acima mencionados, caberá então ao julgador ponderar os valores em jogo – 

intangibilidade da coisa julgada e isonomia – verificando qual deles deve prevalecer no caso 

concreto, uma vez que “em tese nem um nem outro goza, ontologicamente, de intrínseca 

prevalência”. E conclui: 
                                                 
410 ABRÃO, Carlos Henrique. Coisa julgada e inconstitucionalidade em matéria tributária. In: MACHADO, 
Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: ICET, 2006. p. 13-14. 
411 THEODORO JUNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da 
questão constitucional. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 79, p. 168, jul./set., 1995. 
412 Defendendo posição contrária, especificamente no âmbito das relações jurídico-tributárias: AIRES FILHO, 
Durval. O trinquete da coisa julgada relativa e alguns questionamentos em matéria tributária. In: MACHADO, 
op. cit. O autor afirma: “Em Direito Tributário, as decisões que estão sujeitas à revisão, a qualquer tempo, são 
aquelas decididas em prol da Fazenda Pública, as quais ofendem os arts. 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, 
da Constituição Federal, e até Súmulas do Supremo Tribunal Federal (...). Cremos que qualquer sentença que 
ofende a princípios constitucionais tributários não é albergada pela coisa julgada. Assim, situações injustas como 
a quebra da isonomia (...). Concluindo: os possíveis conflitos entre isonomia e coisa julgada devem ser 
resolvidos com base no princípio maior. Assim, o dissenso entre um e outro, a primeira prevalece sobre a 
segunda. Na queda de braço entre isonomia, de um lado, e coisa julgada de outro, a segunda cede lugar à 
primeira. Isso porque o objetivo do Direito não é a busca do equilíbrio entre lógico e extralógico nem a ordem de 
coação, mas a busca do justo. Assim, a resposta do judiciário, no conflito entre seguir o jurídico ou a moral, há 
de ser sempre de conteúdo ético, pois não há injustiça que se justifique.” (p. 70) 
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Não cabe em nosso sistema constitucional, submeter a garantia da 
coisa julgada à prevalência do princípio da isonomia, para justificar a 
rescindibilidade de toda sentença que gere benefício tributário para o 
litigante diversamente do que prevalece para os demais contribuintes. 
Os dois princípios são de mesma hierarquia constitucional. Quando a 
isonomia não constitui objeto da sentença e a coisa julgada se formou 
em seu terreno próprio, não cabe, de maneira alguma, argumentar com 
o princípio da igualdade para pretender invalidar o decisório tornado 
intangível pela indiscutibilidade própria da res judicata. Essa 
intangibilidade explica-se pela necessidade de segurança jurídica, que 
é valorizada pela ordem constitucional em plano que nada tem a ver 
com a isonomia.413

 

5.6.1 Coisa julgada tributária, isonomia, livre-iniciativa e livre-concorrência 

 

Já destacamos que uma interessante particularidade que deve ser analisada no estudo 

da coisa julgada tributária é decorrente da importância que o direito tributário confere ao 

princípio da isonomia. 

Nesse sentido, por exemplo, preocupa os estudiosos do tema a possibilidade de 

tratamento antiisonômico de contribuintes em razão de haver, quanto a eles, decisões 

diametralmente opostas sobre um mesmo assunto, ambas formadoras de coisa julgada 

material. 

Em casos tais, por exemplo, pode ocorrer, segundo alguns autores, ofensa aos 

princípios da livre-iniciativa e da livre concorrência, na medida em que um contribuinte pode 

ser posto em situação fiscal menos gravosa que um concorrente do seu ramo da atividade. 

Carlos Henrique Abraão comenta o assunto sob referido ponto de vista, in verbis: 

A rigor, a predominância pura e simples da coisa julgada, malgrado o 
aspecto positivista e naturalista conflitantes, poderia suscitar discussão 
em torno da livre-iniciativa e da livre-concorrência, na medida em que 
os contribuintes estariam sujeitos a ditames distintos para situações 
específicas de realidade igual.414

  

Mas o próprio autor afirma, posteriormente, que “a conseqüência prática do 
                                                 
413 THEODORO JUNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da 
questão constitucional. Revista de Processo. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 79, p. 168-170, jul./set., 1995. 
414 ABRÃO, Carlos Henrique. Coisa julgada e inconstitucionalidade em matéria tributária. In: MACHADO, 
Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: ICET, 2006. p. 15. 
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predomínio da coisa julgada sobre a isonomia vingaria a estabilidade”415. E mais: a 

possibilidade de que determinados tributos – ou quaisquer outras situações reguladas por lei 

ou atos normativos – tenham a sua constitucionalidade analisada por vários juízes e tribunais, 

em sede de controle difuso, é algo com que o nosso ordenamento jurídico convive 

perfeitamente. 

Se o sistema permite a análise da constitucionalidade da lei pelo juiz monocrático e 

pelos Tribunais de Justiça Federais e Regionais, não se pode cobrar a identidade das decisões 

e, conseqüentemente, buscar invalidá-las sob o pretexto de afronta ao princípio da livre-

concorrência. Ao admitir o controle de constitucionalidade misto, a própria Constituição 

acenou no sentido de não ser a isonomia um princípio absoluto.416

 Ademais, o respeito aos princípios da livre-iniciativa e da livre-concorrência depende, 

essencialmente, da liberdade que é conferida a cada um417. Cada parte pode buscar o 

Judiciário para questionar a atuação estatal na seara fiscal. Exigir, todavia, que a cada parte 

seja concedida a mesma prestação jurisdicional é coisa diversa. O ordenamento jurídico, é 

verdade, tem buscado atingir esse objetivo. Prova disso é a reforma do processo que tem sido 

empreendida, sempre visando à “racionalização das demandas de massa”418. Mas a sua 

consecução plena é algo que se refere ao justo ideal, utópico. E a opção pela coisa julgada, 

feita pelo nosso sistema processual, contenta-se com o justo possível, razoável. 

Os referidos princípios (livre-iniciativa e livre-concorrência) que integram a ordem 

econômica na Constituição devem ser interpretados de forma a se ajustarem aos demais 

                                                 
415 ABRÃO, Carlos Henrique. Coisa julgada e inconstitucionalidade em matéria tributária. In: MACHADO, 
Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São Paulo: Dialética; 
Fortaleza: ICET, 2006. p. 15. 
416 SOUTO, Daniela Silva Guimarães. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. In: 
MACHADO, op. cit., p. 30. 
417 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 10. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2005. p. 201. 
418 Podem ser citados, por exemplos, as súmulas vinculantes (art. 103-A, da CF/88), a repercussão geral do RE 
(art. 102, § 3º, da CF/88) e o recente artigo 285-A, do Código de Processo Civil. Sobre este dispositivo, cf. 
CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Primeiras impressões sobre o art. 285-A, do CPC: julgamento imediato de 
processos repetitivos: uma racionalização para as demandas de massa. Revista Dialética de Direito Processual. 
São Paulo, Dialética, n. 39, p. 93-104, jun., 2006. 
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valores constitucionais, inclusive com a segurança jurídica. (...). 

Pensar de forma diversa levaria ao ponto de imaginar-se que quase 
toda decisão judicial afrontaria tais princípios, pois isto ocorreria, p. 
ex., se apenas um contribuinte acionasse a máquina judiciária e dela 
fosse beneficiado, com o não-pagamento de um tributo. Haveria ainda 
ofensa à isonomia, pelo mesmo raciocínio. 
Ademais, não há norma, até porque iria de encontro à dignidade da 
pessoa humana e à liberdade de pensamento, que determine a todos os 
juízes o idêntico julgamento de uma questão jurídica. Somente assim, 
talvez, se possibilitasse que todos os litigantes sobre um determinado 
assunto pudessem obter provimentos jurisdicionais iguais. Colhe-se do 
exposto que a supremacia absoluta de um princípio (isonomia) 
implicaria necessariamente o desrespeito por completo de outros de 
mesma hierarquia. 
A inexistência no sistema jurídico-processual hodierno de instrumento 
capaz de garantir a igualdade de todas as decisões judiciais sobre um 
dado assunto é fruto de uma correta exegese do direito de ação e da 
garantia do pleno acesso á justiça, que permitem aos jurisdicionados 
recorrer ao Judiciário quando sentirem lesados ou ameaçados seus 
direitos.419

 

 Por mais que se tente, sempre se chegará à conclusão inexorável de que “não existe 

uma única resposta correta a uma questão jurídica posta em debate”420. 

 Fernando Facury Scaff possui entendimento bastante peculiar a respeito de tema em 

enfoque. Para o autor, o desrespeito aos princípios da livre-concorrência e da livre-iniciativa 

constitui fundamento autônomo apto a ensejar a desconstituição da coisa julgada, in verbis: 

O princípio da livre-concorrência decorre do princípio da isonomia, e 
este, pelo seu aspecto fiscal gera o princípio da neutralidade 
econômica dos tributos, através do qual é vedado efetuar distinções na 
carga tributária de contribuintes que atuem de forma concorrencial em 
um mesmo mercado relevante. 
Os princípios jurídicos não podem ser aplicados na base do “tudo-ou-
nada”, devendo sofrer relativizações. Mesmo o princípio da segurança 
jurídica, que ampara a coisa julgada, um dos mais importantes de 
nosso sistema jurídico, deve sofrer mitigação em face da violação do 
princípio da livre-concorrência, cuja base se encontra na isonomia. 
Desta forma, havendo decisão do STF em controle concentrado, pela 
constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade de uma norma, esta 
não pode gerar efeitos no sistema jurídico, mesmo que já tenha sido 
objeto de uma decisão transitada em julgado por outro órgão 

                                                 
419 SALES, Deborah; LIMA, Thiago Asfor Rocha. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria 
tributária. In: MACHADO, Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria 
tributária. São Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET, 2006. p. 41-42. 
420 BIM, Eduardo Fortunato. Aspectos da relativização da coisa julgada em matéria tributária: ação rescisória, 
isonomia e relações continuativas. In: MACHADO, op. cit., p. 81-82. O autor ainda afirma que “isso não 
significa a inexistência de uma resposta melhor ou de uma absolutamente errada, mas reconhece que: o sistema 
jurídico é aberto; que não há verdades absolutas; que há mudanças informais no entendimento dos enunciados e 
que a intersubjetividade do processo exegético e a sua pluralidade impossibilitam a compreensão unitária do 
direito (...).” 
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jurisdicional, e mesmo que o prazo de dois anos para a interposição de 
ação rescisória já tenha escoado. Os que forem onerados em face da 
quebra do princípio da livre-concorrência (isonomia – neutralidade 
econômica dos tributos) têm direito ao desfazimento daquela decisão e 
podem propor uma reclamatória a fim de que o STF faça prevalecer a 
autoridade de suas decisões. 
O mesmo acima referido ocorre com as decisões do STF em controle 
difuso, sendo que este sistema tornou-se mais aperfeiçoado em razão 
do advento das súmulas vinculantes. 
Enfim, não devem prevalecer distorções na livre-concorrência na 
hipótese de violação da neutralidade econômica dos tributos, devendo 
ser desconstituídos os efeitos da coisa julgada visando atingir este 
desiderato.421

 

Discordamos, todavia, da proposta do eminente jurista. Primeiro porque, como 

estamos defendendo ao longo do presente estudo, a coisa julgada não deve ser desprestigiada 

de forma desarrazoada, admitindo-se a sua rescisão mesmo depois de ultrapassado o prazo 

para a propositura de ação rescisória. Segundo, porque a solução do autor não é satisfatória: 

esquece-se do fato de que alguns contribuintes podem simplesmente não procurar o 

Judiciário, caso em que a distorção permanecerá. Terceiro, porque a solução do autor 

pressupõe o manejo da reclamação constitucional fundada na garantia de autoridade das 

decisões do STF, e o próprio Tribunal Maior não admite o uso da reclamatória contra decisões 

transitadas em julgado, a teor do que dispõe o enunciado nº 735 de sua súmula de 

jurisprudência predominante. 

 Livre-concorrência e livre-iniciativa estão baseadas, fundamentalmente, na liberdade 

de ação, dentro das regras de mercado. Portanto, o recurso ao Judiciário e a conseqüente 

consecução de um tratamento favorável em relação a alguns concorrentes, ao invés de 

configurar ofensa aos princípios em questão, demonstram justamente a sua essência. 

 

 

 

                                                 
421 SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da coisa julgada em matéria tributária e livre-concorrência. In: 
MACHADO, Hugo de Brito. Coisa julgada, constitucionalidade e legalidade em matéria tributária. São 
Paulo: Dialética; Fortaleza: ICET, 2006. p. 105-106. 
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5.6.2 A possibilidade de aplicação do art. 471, I, do CPC, à coisa julgada tributária, 

quando houver mudança de orientação jurisprudencial 

 

José Maria Tesheiner, a propósito do assunto em questão – coisa julgada e isonomia –, 

faz uma interessante proposta: a inclusão, no art. 471 do CPC, de um parágrafo esclarecendo 

que se considera modificação no estado de direito a fixação de jurisprudência em outro 

sentido, por súmula do tribunal competente. 

Para nós, que entendemos que a jurisprudência constitui, sim, fonte de 
direito, esse dispositivo contém a solução do problema (refere-se o 
autor ao art. 471, I, do CPC). Se o contribuinte (ou o fisco) obtém 
declaração, com base em determinada interpretação, mas a 
jurisprudência vem a se fixar em sentido oposto, há de caber a revisão 
do julgado, porque houve modificação do direito. 
Esta é, pois, a nossa proposta: que se inclua, no art. 471, parágrafo 
esclarecendo que se considera modificação no estado de direito a 
fixação da jurisprudência em outro sentido, por súmula do tribunal 
competente (que seria o Supremo Tribunal Federal, em matéria 
constitucional; o Superior Tribunal de Justiça, quanto à lei federal, o 
Tribunal de Justiça, no que diz respeito à lei local). Observe-se que 
não se estaria a rescindir a sentença. A ação seria rigorosamente de 
revisão do julgado, com efeitos ex nunc ou retroagindo, no máximo, à 
data da propositura da ação revisional.422

 

Parecem comungar do mesmo entendimento os juristas Marco Aurélio Greco e 

Helenilson Cunha Pontes, in verbis: 

Em outras palavras, sobrevindo à sentença declaratória fundada na 
inconstitucionalidade de uma incidência tributária, alteração na 
situação de fato ou de direito subjacente àquela decisão (como por 
exemplo, pronúncia definitiva de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade da mesma norma por parte do Supremo Tribunal 
Federal), aquela decisão pode – e deve – ser submetida à ação de 
revisão, nos termos do art. 471 do CPC, nas hipóteses e condições em 
que cabível esta ação.423

 

Não vemos com bons olhos, todavia, a proposta do eminente jurista. Estar-se-ia 

levando a insegurança jurídica ao regramento legal de um instituto que tem justamente o 

escopo primordial de conceder segurança jurídica às relações processuais. Afinal, todos 
                                                 
422 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001. p. 190-192. 
423 GRECO, Marco Aurélio e PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição 
do indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 96. 
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sabemos quão volátil é o posicionamento jurisprudencial de nossos tribunais acerca das mais 

variadas matérias, sobretudos as tributárias, o que poderia gerar uma situação permanente de 

incerteza, na medida em que, a cada mudança de orientação, poder-se-ia pleitear a revisão do 

julgado. 

Eduardo Talamini comenta a proposta de Tesheiner. O autor adverte, de forma 

pertinente, que é preciso distinguir, precisamente, a simples divergência ou o amadurecimento 

de interpretação de lei pelos tribunais, do “processo de alteração da norma como decorrência 

de uma mudança no substrato sociocultural”.424

Com efeito, a aplicação da regra prevista no art. 471, I, do Código de Processo Civil, 

às relações jurídicas continuativas, com base na alteração do estado de direito pressupõe, 

primeiramente, que se esteja realmente diante de uma relação jurídica continuativa (relações 

propriamente continuadas). Nesse ponto, é forçoso reconhecer que algumas relações jurídicas 

tributárias, de fato, preenchem o requisito, como bem atesta Talamini, in verbis: 

Mas, em certas condições, a regra em discurso é aplicável também às 
relações “sucessivas” que, por sua reiteração e homogeneidade, 
tenham sido julgadas em uma única sentença. Os exemplos mais 
comuns nesse sentido dizem respeito ao direito tributário: cada 
incidência do tributo nos sucessivos exercícios ou nas reiteradas 
operações praticadas pelo contribuinte implica uma específica relação 
jurídica. Assim, pode haver relações jurídicas múltiplas e sucessivas, 
porém homogêneas, entre os mesmos sujeitos.425

 

Por outro lado, não basta que se esteja diante de relações jurídicas continuativas ou 

“sucessivas” – como é o caso das relações tributárias – para que se possa aplicar a regra em 

comento. É preciso, em segundo lugar, “diferenciar os casos em que determinada norma 

incidiu apenas no momento da constituição da relação continuativa dos casos em que a norma 

permanece incidindo no curso dessa relação”426. 

Pois bem. Mesmo presentes as condições estabelecidas nos parágrafos supra, é preciso 

                                                 
424 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 397. 
425 Ibidem, p. 92. 
426 Ibidem, p. 93. 
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ainda perquirir, para a aplicação da regra do art. 471, I, do CPC, acerca da efetiva alteração do 

estado de direito, o que só ocorrerá, de fato, “quando o quadro fático e (ou) axiológico fizer 

com que se passe a atribuir um novo sentido ao dispositivo normativo”, o que não se 

confunde, definitivamente, com a mera alteração da jurisprudência, in verbis: 

Mas com isso não se confunde a pura e simples divergência ou 
variação jurisprudencial. Quando o que se tem é a mera oscilação 
jurisprudencial seguida de sua estabilização – alheia a uma alteração 
no substrato fático-axiológico –, não se pode afirmar que houve 
verdadeira mutação da ordem jurídica. Nessa hipótese, o direito 
permanece o mesmo e o que se tem, eventualmente, é uma decisão 
desde o início incorreta.427

 

 A questão é que, quando se tem em mira a segurança jurídica, por mais que se tente, 

jamais será possível conseguir evitar, de forma absoluta, a ocorrência de uma ou outra 

situação de injustiça. Nas palavras do professor Celso Neves: 

Cada sistema jurídico diz, portanto, se nele deve operar, ou não, a 
garantia da coisa julgada, na dupla função que a doutrina atribui a essa 
figura jurídica. As próprias razões que levam o Estado “A”, ou o 
Estado “B”, a adotá-la, podem variar, porque concernentes a variáveis 
concepções sócio-políticas. A preocupação de acerto, o fetichismo 
pela sentença sempre justa, assim como pode levar à multiplicação das 
vias de recurso, pode conduzir, também à postergação da coisa 
julgada, pelo temor de revestir a sentença injusta com o manto da 
autoridade do Estado428. 
 

Ao prever o instituto da coisa julgada e atribuir a ele o status de garantia 

constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/88), o ordenamento jurídico brasileiro fez uma opção, 

muito bem sintetizada por Nelson Nery Júnior: 

A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é 
manifestação do Estado Democrático de Direito. Entre o justo 
absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema 
constitucional brasileiro optou pelo segundo (justo possível), que é 
consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. 
 

 Por conseguinte, a proposta de permitir a revisão da coisa julgada com base no art. 

471, I, do Código de Processo Civil é completamente equivocada e “pode ir contra a própria 

essência do acesso à justiça e do devido processo legal”. Afinal: 
                                                 
427 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 398-399. 
428 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 431-432. 
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A circunstância de diferentes de diferentes sujeitos em situações 
juridicamente homogêneas ficarem submetidos a soluções 
jurisdicionais distintas é ineliminável. É o preço que se paga para se 
ter um sistema em que cada um possa valer individualmente suas 
pretensões.429

 
 

5.7 A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU 

CONSTITUCIONALIDADE DE UM TRIBUTO PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, COM EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE, E SUAS 

REPERCUSSÕES NAS DEMANDAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES 

 

Poderia a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade de uma lei tributária interferir nas demandas individuais dos 

contribuintes que já estivessem acobertadas pela autoridade da coisa julgada material?430 

Parece-nos que não. 

Conforme já mencionamos no capítulo anterior, no Brasil firmou-se, desde há muito, o 

entendimento de que as decisões que declaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

produzem eficácia ex tunc, não obstante a própria jurisprudência pretoriana tenha mitigado o 

rigor desse entendimento em algumas situações específicas431. 

                                                 
429 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 593. 
430 Esse problema teve recentemente uma repercussão prática relevante. Vários contribuintes foram beneficiados 
por decisões do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, transitadas em julgado, que consideraram 
inconstitucional a instituição da contribuição social o lucro líquido (CSLL), levada a efeito pela Lei nº 7.689/88. 
Ocorre que posteriormente o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, considerou constitucional a referida 
contribuição, no julgamento do RE 146.733-SP, exceto quanto à sua aplicabilidade aos resultados apurados no 
ano de 1988. Após esse pronunciamento do Pretório Excelso, a Fazenda Nacional, com base no parecer 
PGFN/CRJN nº 1.277/94, publicado no DOU de 28/12/1994, cobrou daqueles contribuintes a exigência 
tributária, embora os mesmos estivessem acobertados por decisões transitadas em julgado lhes assegurando o 
direito de não recolher o tributo. Sobre o assunto, com detalhes, cf. ANDRADE FILHO, Edmar Olivera. Colisão 
de princípios e coisa julgada em matéria tributária nos casos de alteração de texto sem mudança da norma. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira. Problemas de processo judicial tributário. São Paulo: Dialética, 2002. v. 5, p. 85 
et seq. 
431 Podem ser citados, por exemplos, a teoria do funcionário de fato, do direito administrativo (o STF entendeu 
ser mais prudente resguardar os interesses dos cidadãos de boa-fé que, eventualmente, se beneficiaram de atos 
administrativos praticados por tais ‘agentes de fato’, confiando na presunção de legitimidade dos atos emanados 
pelas autoridades públicas), bem como a questão da irrepetibilidade de verbas de caráter alimentício recebidas 
com base em leis posteriormente declaradas inconstitucionais. 
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 Ocorre que é pacífica a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a eficácia 

retroativa das decisões que declaram a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo não 

atinge, de forma automática, as coisas julgadas formadas anteriormente por sentenças que 

aplicaram a lei ou ato declarado inconstitucional. A desconstituição da coisa julgada, nesse 

caso, dependerá da propositura de ação rescisória, dentro do prazo bienal de decadência 

previsto na legislação processual (art. 495 do CPC). 

 Nesse sentido é, por exemplo, o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes, in verbis: 

Embora a doutrina não se refira a essa peculiaridade, tem-se por certo 
que a pronúncia de inconstitucionalidade não faz tabula rasa da coisa 
julgada erigida pelo constituinte em garantia constitucional (CF, art. 
153, § 3º). Ainda que não se possa cogitar de direito adquirido ou de 
ato jurídico perfeito, fundado em lei inconstitucional, afigura-se 
evidente que a nulidade ex tunc não afeta a norma concreta contida na 
sentença ou acórdão.432

 

 Em obra mais recente o eminente constitucionalista e Ministro do Supremo Tribunal 

Federal voltou a afirmar sua posição, in verbis: 

Embora o nosso ordenamento não contenha regra expressa sobre o 
assunto e se aceite, genericamente, a idéia de que o ato fundado em lei 
inconstitucional está eivado, igualmente, de iliceidade, concede-se 
proteção ao ato singular, em homenagem ao princípio da segurança 
jurídica, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no 
plano normativo (Normebene) e no plano do ato singular 
(Einzelaktebene) mediante a utilização das chamadas fórmulas de 
preclusão.433

 

 Comunga do mesmo entendimento o professor Clémerson Merlin Clève, renomado 

constitucionalista e autor de obra clássica sobre o controle de constitucionalidade de leis e 

atos normativos no direito brasileiro, na qual afirma que “a coisa julgada consiste num 

importante limite à eficácia da decisão declaratória de inconstitucionalidade”434. 

 Outro constitucionalista de escol que se filia à corrente de pensamento ora exposta é 

Luís Roberto Barroso, in verbis: 
                                                 
432 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: 
Saraiva, 1991. p. 280. 
433 Idem. Jurisdição constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 304-305. 
434 CLÉVE, Clémerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 253. 
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Sempre se considerou que o respeito às situações protegidas pela 
autoridade da res judicata figurava como limite à retroatividade do 
julgado (que pronuncia a inconstitucionalidade), a menos que haja a 
possibilidade legítima de desconstituí-la por via de ação rescisória.435

 

 Ninguém menos do que José Carlos Barbosa Moreira também defende a prevalência 

da coisa julgada mesmo diante de pronunciamento posterior de inconstitucionalidade por 

parte do STF. O grande processualista, citando vários autores de renome que se alinham ao 

seu posicionamento, afirma: 

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 que surta efeitos ex tunc, a declaração da 
inconstitucionalidade da lei não afeta a auctoritas rei judicatae da 
sentença que a tenha aplicado.436

 

 É bem verdade que foi por nós destacado que, assim como é grave a lei 

inconstitucional, também o é a sentença inconstitucional, razão pela qual não apenas os atos 

legislativos, mas também os provimentos do Poder Judiciário podem ser impugnados sob a 

alegação de vício de inconstitucionalidade. 

Não concordamos plenamente, todavia, com aqueles que dizem que a Constituição 

Federal, pilar de todo o ordenamento jurídico, assim como não tolera a inconstitucionalidade 

de lei, não pode tolerar a inconstitucionalidade de sentença, ainda que transitada em julgado, 

pois se estaria atribuindo aos juízes poder igual ou superior ao da própria Constituição. É que 

estes autores pretendem dar à sentença passada em julgado que contenha alguma eventual 

inconstitucionalidade o mesmo tratamento dado à lei ou ao ato normativo inconstitucional, 

esquecendo-se das diferenças entre os casos. Nelson Nery é bastante preciso na análise do 

assunto: 

                                                 
435 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 167. O autor ainda afirma, de forma enfática, que “o entendimento que prevalece na doutrina é o de que, 
transcorrido o prazo decadencial de dois anos para a propositura de ação rescisória, já não será mais possível 
desfazer a decisão, ainda quando se constate posteriormente sua inconstitucionalidade, salvo em se tratando de 
matéria penal.” (p. 169). 
436 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 54. 
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À sentença transitada em julgado que eventualmente padeça do vício de 
inconstitucionalidade não pode ser dado o mesmo tratamento da lei ou ato normativo 
inconstitucional. Este último é norma de caráter geral, editado de forma objetiva e 
no interesse geral. A sentença é lei (norma) de caráter privado, editada de forma 
subjetiva e no interesse particular. Para a lei em stricto sensu concorre a vontade do 
parlamento e do chefe do poder executivo para sanciona-la ou exercer o seu poder 
de veto; na sentença é examinada a situação peculiar e particular das partes, depois 
das discussões e do exame de todos os argumentos que puderem e que poderiam ter 
sido utilizados no processo, de modo que se consubstancia em norma particular 
especialíssima. Seu controle de constitucionalidade, por isso, não pode ser ilimitado 
no conteúdo e no tempo.437

  

A coisa julgada, como bem lembra José Frederico Marques, invocando lições de 

Couture, “es el atributo especifico de la jurisdición. Nem o legislador, e tampouco a 

administração pública, podem expedir atos com os predicados da sentença imutável que se 

consubstancia na prestação jurisdicional que o Estado entrega aos litigantes.”438 Nas palavras 

do próprio Couture, nenhuma outra atividade, além da jurisdicional, reúne as características 

de irreversibilidade, imutabilidade e coercibilidade.439

 Concordamos que os atos do Poder Judiciário devem submeter-se a controle de 

constitucionalidade, assim como todo e qualquer ato de quaisquer dos poderes estatais, mas 

esse controle deve ser feito dentro do due process of law440. Assim sendo, enquanto não 

formada a coisa julgada, os atos judiciais podem ter sua constitucionalidade controlada 

através dos recursos ordinários (apelação, agravo, etc.) e do recurso extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal. Formada a coisa julgada, os atos judiciais ainda podem ter sua 

constitucionalidade controlada através da ação rescisória (ou revisão criminal, no processo 

penal). Mas depois de esgotado o prazo para a propositura da ação rescisória, e formada a 

chamada “coisa julgada soberana”, não poderia a mesma ser rescindida. A única coisa que 

poderia ainda ser feita, dentro do que dispõe o ordenamento processual, é a alegação – no 

                                                 
437 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 508-
509. 
438 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v. 
IV. p. 319. 
439 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil. 3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1985. 
p. 412. 
440 NERY JÚNIOR, op. cit., p. 508. 
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curso da execução ou da fase de cumprimento da sentença – de inexigibilidade do título 

judicial, em razão de sua incompatibilidade com decisão posterior do STF, nos termos dos 

arts. 741, parágrafo único, e 475-L, do CPC. 

Estes são, como já destacamos reiteradas vezes no curso do presente trabalho, os 

instrumentos processuais que o ordenamento jurídico pátrio reserva para a promoção da 

adequação de uma decisão judicial inconstitucional aos ditames da Carta Magna. 

Mas seria viável alterar o arcabouço jurídico-processual para definir-se uma nova 

modalidade de controle de constitucionalidade das sentenças passadas em julgado? Seria 

viável, por exemplo, estabelecer-se um novo marco temporal para a contagem do prazo 

decadencial de propositura da ação rescisória? Seria viável considerar, como dies a quo para o 

ajuizamento da rescisória, a data da decisão do Supremo Tribunal Federal ou da Resolução do 

Senado prevista no art. 52, X, da Constituição da República? É o que tentaremos responder a 

seguir.441

 

5.7.1 Sugestões de lege ferenda 

 

 Foi nossa intenção, num primeiro momento, encontrar no sistema processual vigente 

possíveis mecanismos para a correção da coisa julgada inconstitucional: ação rescisória (art. 

485, V, do CPC) e alegação de inexigibilidade do título judicial no curso da execução (art. 

741, parágrafo único, do CPC) ou da fase de cumprimento da sentença (art. 475-L, do CPC). 

Parece, todavia, que para a maioria dos processualistas os meios processuais postos à 

disposição dos operadores jurídicos pelo arcabouço processual não seriam eficientes para o 

                                                 
441 Sugestão de lege ferenda semelhante e deveras interessante foi feita por Barbosa Moreira acerca dos casos de 
relativização da coisa julgada nas ações de investigações de paternidade. Propôs o eminente processualista que 
se altere o arcabouço processual para fixar, como dies a quo para a propositura da rescisória, nesses casos, não a 
data do trânsito em julgado, mas a data em que o interessado obtém o laudo do exame de DNA que contraria a 
comando sentencial formador da res judicata. Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a 
chamada relativização da coisa julgada material. Revista Forense. Rio de Janeiro, Forense, v. 377, p. 61. 
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combate à coisa julgada inconstitucional, sobretudo nos casos de relações tributárias, uma vez 

que nessas o problema se agrava pela necessidade de harmonização dos princípios da 

segurança jurídica com diversos outros princípios (isonomia, livre-concorrência, livre-

iniciativa). 

Não o seria a ação rescisória, tendo em vista o seu exíguo prazo de propositura (art. 

495 do CPC). Não se venha argumentar que bastaria entender-se que, em se tratando de coisa 

julgada inconstitucional, não se aplicaria o prazo decadencial de dois anos. Primeiro, porque 

não há nenhuma previsão expressa neste sentido; segundo, porque por mais que um eventual 

vício de inconstitucionalidade de uma sentença seja grave, não se justifica deixar sem 

submissão a nenhum prazo o exercício do direito de pleitear a sua rescisão. Neste ponto, 

como já dito anteriormente, concordamos com Nelson Nery, quando alerta para a necessidade 

de diferenciar o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos, que não se 

submete a prazo algum, do controle de constitucionalidade das decisões judiciais, que deve 

ser exercido conforme o devido processo legal, inclusive com sujeição a prazos. 

Pensamos, apenas, que talvez o prazo da ação rescisória, de apenas dois anos, seja de 

fato curto, em se tratando de vício de inconstitucionalidade, e por isso ela não configure, pela 

sua atual disciplina legal, um meio eficiente para combater a coisa julgada inconstitucional. É 

por isso que no tópico subseqüente faremos uma proposta nesse sentido. 

 Também não serve o mandado de segurança para tal finalidade. É incrível como a via 

do mandamus é o caminho quase sempre buscado pelos operadores do direito quando se está 

diante de uma situação para a qual o ordenamento jurídico brasileiro, aparentemente, não 

previu mecanismo expresso. Assim foi quando, há algum tempo, proliferou-se o uso do 

mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o possuía. 

Passada em julgado uma sentença, só nas hipóteses expressamente previstas no 

sistema jurídico pode-se pleitear a sua revisão. Autores há que sustentam ser desnecessária 
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qualquer alteração legislativa para que se dê à coisa julgada o novo tratamento que a doutrina 

da relativização reclama442. Não pensamos assim, todavia. É por isso que apresentamos duas 

propostas, não excludentes, mas antes complementares, para o deslinde de tamanha polêmica. 

 

5.7.1.1 Uma nova hipótese de ação rescisória, com prazo mais longo de propositura e 

procedimento próprio, atento às regras de resolução de conflitos jusprincipiológicos 

 

Como já dito, a disciplina legal da ação rescisória faz com que ela não se preste 

eficazmente como meio processual de combate à coisa julgada inconstitucional, embora 

alguns autores sustentem o contrário. Isto não significa, porém, que ela não possa tornar-se 

um meio processual eficaz para atender tal finalidade. Basta que se acrescentem algumas 

regras específicas neste sentido. 

Propomos, portanto, uma alteração legislativa na parte do Código de Processo Civil 

que regula a ação rescisória, acrescentando um inciso ao art. 485, a fim de permitir 

expressamente a rescisão de sentença de mérito portadora de vício de 

inconstitucionalidade443. A redação do inciso deve ser muito bem analisada, a fim de não 

restringir seu alcance nem de permitir excessos de interpretação, o que geraria insegurança. 

Para a hipótese de rescisão da sentença de mérito com base neste novo inciso, seriam 

também acrescentados dispositivos – parágrafos ao artigo 485 – que previssem um 

procedimento próprio, com prazo mais longo para a propositura da ação, e atento ao fato de 

que o seu julgamento envolve a solução de conflito jusprincipiológico, através da ponderação 

                                                 
442 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 172. 
443 Registre-se o fato de que a alteração na parte referente à ação rescisória é plenamente viável. A coisa julgada, 
embora constitua uma garantia constitucional, como já frisamos, tem o seu regime processual totalmente 
disciplinado pela legislação infraconstitucional. Isso significa que a própria Constituição reconhece a 
relatividade da garantia constitucional representada pela coisa julgada. É por isso que o fundamento maior de 
nossas críticas ao movimento doutrinário de relativização da res judicata centra-se na questão da 
imprescindibilidade de alteração legislativa. Fosse a coisa julgada uma garantia absoluta, todo o regramento 
processual relativo à ação rescisória seria inconstitucional. 
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dos valores e princípios em jogo, da análise acurada das circunstâncias do caso concreto, e do 

manejo do princípio da proporcionalidade. 

Esta proposta, caso concretizada, resolveria a grande maioria dos casos de suposta 

inconstitucionalidade da coisa julgada. No que importa mais precisamente a este trabalho, 

resolveria a questão da coisa julgada tributária que ofendesse o princípio da isonomia. Dentro 

do prazo previsto, aquele contribuinte que viu formar-se a coisa julgada contrariamente à sua 

pretensão poderia ajuizar ação rescisória, com base no inciso acrescentado ao art. 485 do 

CPC, provando que, em outros casos idênticos, muitos contribuintes conseguiram decisões 

favoráveis, em sentido oposto àquela em que ele fora derrotado. A fim de conferir 

uniformidade de tratamento, podemos vislumbrar a hipótese de o fisco poder, na contestação, 

requerer que o STF decida a questão com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 

 

5.7.1.2 O estabelecimento de um novo dies a quo para a contagem do prazo decadencial da 

ação rescisória, nos casos em que houver superveniente decisão do STF sobre a 

(in)constitucionalidade de norma tributária 

 

Uma alternativa deveras interessante para a solução dos problemas relacionados à 

coisa julgada inconstitucional – perfeitamente aplicável às lides tributárias – nos casos de 

posterior posicionamento do STF em sentido contrário à sentença formadora de res judicata, é 

a definição de um novo marco temporal para a contagem do prazo decadencial para a 

propositura da ação rescisória. 

 Sustenta-se que, nesses casos, poder-se-ia considerar, como dies a quo, a data da 

decisão do Supremo Tribunal Federal ou da Resolução do Senado prevista no art. 52, X, da 

Constituição da República. 

 Essa tese baseia-se, fundamentalmente, no fato de que a lei inconstitucional é 
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totalmente nula, e a declaração de sua inconstitucionalidade a atingiria desde o seu 

nascimento, impedindo que a mesma produza qualquer efeito válido444. Em suma: a tese se 

apóia no fato de que a declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc.445

 É bem verdade que, conforme deixamos bem claro no início do presente tópico, a 

jurisprudência do STF e a doutrina predominante, capitaneada pelos mais eminentes 

constitucionalistas, entendem que, a despeito de a lei inconstitucional ser nula de pleno direito 

e de ter eficácia ex tunc a decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo, essa decisão não atinge as coisas julgadas formadas anteriormente. 

 Sendo assim, afora o caso acima ventilado (requerimento do fisco na contestação da 

ação rescisória de coisa julgada inconstitucional), pode ocorrer que o Pretório Excelso declare 

a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um tributo, em sede de controle concentrado 

(ação declaratória de constitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade) ou 

mesmo no controle difuso (com a edição posterior da Resolução de que trata o art. 52, X, da 

CF, pelo Senado Federal). Esta decisão vai ter eficácia erga omnes e possuir efeito vinculante 

para os demais órgãos do Poder Judiciário. Todavia, não pode atingir as coisas julgadas 

formadas antes, como já expusemos, salvo se o ordenamento jurídico for alterado, a fim de 

permitir, respeitado o devido processo legal, que isso ocorra. 

Sendo assim, em complementação à proposta acima, sugerimos seja alterado o Código 

                                                 
444 Vale ressaltar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal aplicar o art. 27 da lei nº 9.868/99: “Ao declarar 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica 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”.   
445 É preciso ressaltar, também, que nos casos de controle difuso de constitucionalidade pelo STF, editada a 
Resolução do Senado Federal de que trata o art. 52, X, da CF, há vozes autorizadas que defendem, nessa 
situação, a produção de efeitos ex nunc, cf. CLÈVE, Clémerson Merlin. A fiscalização abstrata de 
constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. Entendemos, todavia, que 
mesmo nesse caso os efeitos se operam ex tunc. Veja-se, a propósito, a seguinte opinião doutrinária: “Assim, a 
declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo, na via do controle difuso, importa o reconhecimento 
judicial, vinculante para as partes, de que, no caso examinado, não ocorreu a incidência. A Resolução do Senado 
que ‘suspende a execução’ opera a universalização dessa conseqüência: importa reconhecimento estatal de que a 
norma em questão jamais tece aptidão para incidir, e, portanto, jamais incidiu em qualquer situação. É como se 
houvesse uma revogação ex tunc.” ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição 
constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 33. 
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de Processo Civil para que, após a publicação da decisão do STF que declare a 

(in)constitucionalidade de lei ou da Resolução do Senado Federal prevista no art. 52, X, da 

CF, seja previsto o início da contagem de um novo prazo, mais curto – um ano, por exemplo –

, para a propositura de ação rescisória de eventuais sentenças transitadas em julgado em 

demandas individuais de contribuintes que tenham decidido contrariamente ao que decidiu o 

Pretório Excelso. 

Note-se que a decisão do STF pode beneficiar não apenas o contribuinte, mas também 

o fisco, e neste caso terá ele a mesma possibilidade de ingressar com a ação rescisória. 

Esta possibilidade de contagem do prazo para a rescisória após a decisão do Tribunal 

Maior também é defendida por alguns doutrinadores. Marco Aurélio Greco e Helenilson 

Cunha Pontes a defendem de forma expressa, e sustentam, ademais, ser desnecessária 

qualquer alteração do arcabouço jurídico-processual. Segundo os autores, “a pretensão 

jurídica à propositura da ação rescisória com fundamento em posterior juízo de 

constitucionalidade proferido pelo Supremo Tribunal Federal somente surge com este 

pronunciamento da Suprema Corte”. E complementam, in verbis: 

Antes da decisão do Supremo Tribunal, em sentido contrário àquele 
consubstanciado na decisão transitada em julgado nasce somente com 
o trânsito em julgado da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal exercendo o juízo de constitucionalidade acerca das questões 
envolvidas na lide anteriormente julgada. No caso de decisões 
proferidas depois da vigência da Lei n° 9.868/99, este prazo é contado 
da publicação da decisão do STF no Diário Oficial da União, como 
examinado anteriormente. Este é, tipicamente, um defeito 
extraprocessual do juízo de constitucionalidade proferido pelo 
Supremo Tribunal. 
Assim, se cabível é, em tese, a propositura de ação rescisória fundada 
em posterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em 
sentido contrário àquele proferido pela decisão transitada em julgado 
que se busca rescindir, necessário é que o prazo para o exercício de tal 
direito (à ação rescisória) somente possa se iniciar quando o mesmo, 
por evidente, passe a existir, com a publicação da decisão do Pretório 
Excelso. É o fato jurídico – publicação da decisão do Pretório Excelso 
– que atribui pretensão e legitimidade jurídicas à parte para a 
propositura da ação rescisória. Logo, antes desse momento (decisão 
do Supremo), não há inércia, simplesmente porque não há pretensão 
jurídica protegida pelo direito apta a ser deduzida perante o Poder 
Judiciário. 
Esta exegese não desnatura o prazo decadencial para a propositura da 
ação rescisória, mas tão-somente ressalva que, em matéria 
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constitucional, o início de tal prazo há de ser interpretado 
diferentemente, pelo vício que macula a decisão passada em julgado, 
como exigência do princípio da supremacia dos comandos 
constitucionais.446

 

Embora entendamos ser viável o estabelecimento de um novo marco temporal para o 

início da contagem do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória nos casos de 

declaração de (in)constitucionalidade posterior pelo STF, consideramos ser imprescindível a 

alteração do arcabouço jurídico-processual. 

 

5.8 REPENSAR OS INSTITUTOS DO PROCESSO CIVIL DIANTE DOS NOVOS 

PARADIGMAS E BUSCAR A UNIFORMIDADE DE TRATAMENTO DOS 

CONTRIBUINTES NAS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 

 

A relativização da res judicata merece realmente ser estudada com profundidade. 

Juristas do quilate de Cândido Rangel Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior, por 

exemplos, não abraçaram esta causa por acaso, mas sim depois de perceber que é necessário 

repensar alguns institutos do direito processual civil diante de novos paradigmas. 

Entretanto, não se pode prescindir da existência de um arcabouço jurídico válido e 

eficaz, que sirva de sustentáculo a este trabalho doutrinário tão relevante e polêmico.  

Diante deste quadro, para que qualquer proposta de relativização da coisa julgada 

vingue, é fundamental que o ordenamento jurídico-processual seja alterado, passando a 

conter, eventualmente, novas previsões expressas de revisão da coisa julgada – por exemplo, 

nos casos de inconstitucionalidade da sentença –, com vistas a impedir que esta continue 

sendo debatida e estudada com base no casuísmo. 

A solução fundada na proposta de reforma da legislação processual privilegia, em 

                                                 
446 GRECO, Marco Aurélio; PONTES, Helenilson Cunha. Inconstitucionalidade da lei tributária: repetição do 
indébito. São Paulo: Dialética, 2002. p. 117-118. 
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última análise, o interesse público, posto que caberá aos representantes do povo, após as 

discussões travadas no parlamento, decidir se privilegia a segurança jurídica representada na 

garantia de imutabilidade da coisa julgada ou se faz com que a segurança ceda espaço a outros 

valores, mas sempre com respeito ao devido processo legal447. 

Além do mais, não se pode esquecer também que, no âmbito do direito tributário, a 

matéria ganha uma importância muito maior, e a isso as alterações legislativas a serem 

realizadas devem estar atentas. Em nome da justiça fiscal, a revisão da coisa julgada 

inconstitucional em matéria tributária deve seguir um procedimento próprio, especial, que 

assegure, em última análise, a uniformidade de tratamento aos cidadãos contribuintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447 No mesmo sentido, destacando que a solução acerca das controvérsias trazidas pelas propostas de 
relativização da coisa julgada deve ser tomada pela sociedade, através de seus representantes eleitos, com 
alteração da legislação, se for o caso, cf. FERNANDES, Sérgio Ricardo de Arruda. Reflexões sobre a coisa 
julgada e sua relativização. Revista da EMERJ. Rio de Janeiro, v. 7, n. 28, p. 245-246, 2004. 
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