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“Por vezes, a justiça apresenta sombras que só se 
denunciam no cair das máscaras. Denunciada, ela 
vem com a fúria dos leões, rasgando peles, 
estraçalhando carnes, resgatando o sentimento 
imorredouro, que vara reencarnações e alimenta o 
espírito no suceder dos séculos. É a justiça que se 
alimenta do silêncio, vive por vezes no anonimato, 
mas que possui os olhos mais argutos e intrépidos 
do mundo, capazes de fuzilar as almas, torrá-las na 
eternidade... 
Esta justiça, porém, não sobrevive em ambiente de 
temor, no medo, nas dúvidas, na imaturidade, na 
impaciência nem na frouxidão. E mais cem anos 
levará para que sua espada seja empunhada, no 
carmim dos sentimentos...  
Talvez, mais cem anos, até que, como um cisne 
branco surgiu no sonho de Sócrates, nova alma a 
encontre perdida no tempo e no espaço, e a 
ressuscite... E o sonho volte a ser realidade... Que 
Deus a tenha, então, amadurecida, num ambiente 
propício à sua completa manifestação.  
Seja justiça, seja virtude, ou outro nome que se 
dê...” 
                                Limarques  
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RESUMO 
  
  
  

A presente dissertação tem por objeto a análise constitucional da doutrina que 
propõe a relativização da coisa julgada, quando o conteúdo da sentença for injusto 
ou inconstitucional, desmistificando o argumento de que o valor justiça deverá 
sempre se sobrepujar ao valor segurança, em razão da necessidade de 
harmonização desses valores no Estado Democrático de Direito. A partir do estudo 
da doutrina da “coisa julgada inconstitucional” e posterior análise crítica de seus 
principais fundamentos, sugerem-se soluções constitucionais para os casos mais 
emblemáticos, envolvendo o conflito entre a coisa julgada e outros direitos 
fundamentais constitucionalmente protegidos, utilizando-se dos métodos de 
interpretação especificamente constitucional: harmonização ou concordância prática; 
balancing estrito ou contrapeso de valores e de bens constitucionalmente 
protegidos; razoabilidade e proporcionalidade em sua tríplice manifestação 
(necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). Nessa 
perspectiva, conclui-se pela possibilidade de, em casos envolvendo real conflito – 
constatado na análise tópica de ponderação do caso concreto – entre a garantia 
constitucional do caso julgado e outros direitos ou garantias fundamentais de igual 
ou maior importância (direito à filiação e garantia do devido processo legal, por 
exemplo), dar prevalência ao direito ou à garantia posto em detrimento em razão da 
imutabilidade conferida ao julgado pela ocorrência da res judicata. Ultrapassada a 
criteriosa fase de ponderação, o único meio proporcionalmente adequado à 
desconstituição da coisa julgada, no Estado Democrático de Direito, é a Ação 
Rescisória. Porém, o termo inicial de contagem do prazo decadencial, para a 
propositura da referida ação, deve ser diferido. Não se deve contá-lo a partir do 
trânsito em julgado da decisão – o que inviabilizaria o exercício do direito – mas, a 
partir da ciência, pelo interessado, do fato gerador do cabimento da Rescisória. 
Propõe-se, portanto, para o tratamento desses casos específicos, o manejo de uma 
“Ação Rescisória Especial”, que se distingue da tradicional, por necessitar de prévia 
ponderação dos valores em conflito, à luz das circunstâncias fáticas do caso 
concreto, e por conter regra diferenciada de contagem do prazo decadencial de dois 
anos para sua propositura.   

  
Palavras-Chave: Estado Democrático de Direito. Segurança jurídica. Justiça. Coisa 
julgada. Inconstitucionalidade. Relativização. Hermenêutica Constitucional. Ação 
Rescisória Especial. 
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RIASSUNTO 
 
 
La presente dissertazione ha come scopo l'analisi costituzionale della dottrina che 
considera la relativizzazione della cosa giudicata, quando il contenuto della sentenza 
sia ingiusto o incostituzionale, smitizzando l’argomento sul qualle il valore di giustizia 
deve sempre superare il valore di sicurezza, in virtù della necessità di 
armonizzazione di questi valori nel Stato Democratico di Diritto. A partire dallo studio 
sulla dottrina della “cosa giudicata incostituzionale” e posteriore analisi critica dei 
suoi principali fondamenta, si suggerisce soluzioni costituzionali per i casi più 
emblematici coinvolgendo il conflitto fra la cosa giudicata ed altri diritti protetti 
costituzionalmente, usando i metodi di interpretazione specificamente costituzionale: 
armonizzazione o concordanza pratica; equilibrio rigoroso o contrappeso dei valori e 
beni costituzionalmente protetti; ragionevolezza e proporzionalità nella 
manifestazione triplice (necessità, adeguatezza e proporzionalità nel senso rigoroso). 
In questa prospettiva, si può concludere che esiste la possibilità, nei casi che 
coinvolgono conflitto reale - verificato nell'analisi centrale del caso reale - tra la 
garanzia costituzionale del caso giudicato ed altri diritti o garanzie fondamentali di 
importanza uguale o maggiore (diritto di figliolanza e garanzia del dovuto processo 
legale, per esempio), di dare prevalenza al diritto o garanzia  messo a detrimento 
del’altro in virtù della immutabilità conferita al caso sottoposto a giudizio dovuto alla 
cosa giudicata. Superata la fase criteriosa d’equilibrio, l'unico mezzo 
proporzionalmente adeguato al’annullamento della cosa giudicata, nel Stato 
Democratico di Diritto, è l'azione rescissoria. Tuttavia, il termine iniziale di conteggio 
del periodo dichiarato decadenziale, per proporre la riferita causa, deve essere 
differito. No si deve considerarlo a partire dalla sentenza passata in giudicato– ciò 
causerebbe l’impossibilità d’eseguire il diritto - ma, a partire dalla consapevolezza, 
dal interessato, del fatto originário della azione rescissoria. Si propone, perciò, per 
l’affrontamento di questi argomenti specifici, l’amministrazione di un'azione 
“Rescissoria Speciale”, che si differisce dalla rescissoria tradizionale, per la necessitá 
dell'equilibrio precedente dei valori in conflitto, alla luce delle circostanze relative al 
fatto giuridico del caso reale, e per contenere regola differenziata di conteggio della 
scadenza di due anni per la sua proposta. 
 
Parole Chiavi: Stato Democratico di Diritto. Sicurezza Giuridica. Giustizia. Cosa 
Giudicata. Incostituzionalità. Ermeneutica Costituzionale. Azione Rescissoria 
Speciale. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The present dissertation has for object the constitutional analysis of the doctrine that 
considers the relativization of the res judicata, when the content of the sentence is 
unjust or unconstitutional, demystifying the argument that the value justice will always 
surpass the value security, in reason of the necessity of harmonization of these 
values in the Democratic State of Right. From the study of the doctrine of the 
“unconstitutional res judicata” and posterior critical analysis of its main beddings, it is 
suggested constitutional solutions to the most emblematic cases, involving the 
conflict between the judged thing and other basic rights constitutionally protected, 
using the methods of specifically constitutional interpretation: harmonization or 
practical agreement; strict balancing or counterbalance of values and rights 
constitutionally protected; reasonality and proportionality in its triple manifestation 
(necessity, adequacy and proportionality in strict direction). In this perspective, it is 
concluded for the possibility of, in cases involving real conflict - evidenced in the topic 
analysis of balance of the concrete case - between the constitutional guarantee of 
the judged case and other rights or fundamental guarantees of equal or bigger 
importance (right to filiation and guarantee of the due process of law, for example), to 
give to prevalence to the right or to the guarantee in detriment in reason of the 
immutability conferred to the judged for the occurrence of the res judicata. Exceeded 
the criterious phase of balance, the only way proportionally adjusted to the 
desconstitution of the res judicata, in the Democratic State of Right, is the Rescisory 
Action. However, the initial counting term of the decadential period, to the proposition 
of the referred action, must be differed. It should not be counted from the judged 
transit of the decision - what would make impracticable the right of action - but, from 
the acknowledge, by the interested party, of the generating fact of the Rescisory 
Action. It is proposed, therefore, for the treatment of these specific cases, the 
handling of a “Special Rescisory Action”, that it is distinguished from the traditional 
one, because it needs previous balance of the values in conflict, to the light of the 
factual circumstances of the concrete case, and for containing a differentiated rule of 
counting of the decadential period of two years to its proposal. 
 
Key-words: Democratic State of Right. Juridical safety. Justice. Res judicata. 
Unconstitutionality. Relativization. Constitutional hermeneutics. Special Rescisory 
Action. 
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INTRODUÇÃO 
 

O valor segurança tem, sob uma perspectiva pós-modernista, cedido espaço 

à discussão de institutos historicamente consagrados, como o da alcandorada 

garantia constitucional da coisa julgada. De fato, já se fala em relativização da coisa 

julgada, ora sob o argumento da prevalência da Constituição sobre o ato judicial 

eivado de inconstitucionalidade, ora sob o pálio da prevalência da justiça, como valor 

supremo, a sobrepor-se, sempre, sobre o valor segurança, representado pela 

imutabilidade conferida pela res judicata às decisões judiciais finais. Surgem, então, 

várias discussões a propósito dos remédios jurídicos aptos a desfazer a “coisa 

julgada inconstitucional”, de que já não caibam mais recurso nem Ação Rescisória.  

O tema deve ser analisado a partir de certas premissas, sem as quais o 

intérprete pode ser levado a enfrentar o problema emocionalmente, movido pelo 

nobre sentimento da busca incessante de justiça. Por isso, a presente dissertação 

tem por objetivo geral analisar, criticamente, a tese que propõe a relativização da 

coisa julgada, em cotejo com os princípios do Estado Democrático de Direito, com 

especial atenção aos direitos e às garantias fundamentais nele consagrados.  

Utilizando-se do método hipotético-dedutivo1, fixou-se uma série de 

hipóteses/problemas, que entornam o enfrentamento da questão, a serem 

solucionados no desenvolver desta investigação dissertativa: 

A primeira indagação a ser feita diz respeito à (in)adequação da 

nomenclatura atribuída à relativização da coisa julgada, no Brasil, qual seja, “coisa 

julgada inconstitucional”. Afinal, a inconstitucionalidade é um vício do qual pode 

padecer a coisa julgada, a sentença, ou o próprio conteúdo do decisum? Assunto 

por demais importante para a resposta a essa indagação diz respeito à natureza 

jurídica do dispositivo encartado no art. 5º, XXXVI da Constituição. A cizânia 

consiste em saber se referido dispositivo consagraria, tão-somente, o princípio da 

irretroatividade das leis, dirigindo-se apenas ao legislador ou, do contrário, estender-

                                                 
1 O método hipotético-dedutivo foi desenvolvido por Popper no intuito de superar a dicotomia 
existente entre os métodos dedutivo e indutivo. Vide, a respeito: VIEIRA, Liliane dos Santos. 
Pesquisa e Monografia jurídica na era da informática. 2. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 88. 
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se-ia aos institutos nele identificados (ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa 

julgada), dando-lhes tratamento de verdadeiras garantias fundamentais, protegidas 

da atuação não só do legislador, mas também do intérprete e do aplicador da norma.              

Outra questão essencial à análise pretendida é a de estabelecer se o 

fundamento da tese que prega a relativização da coisa julgada é a justiça, como 

valor supremo, ou se é a constitucionalidade das decisões. 

Além disso, é admissível o sacrifício dos valores segurança e justiça em um 

Estado Democrático de Direito, ou esses devem ser harmonizados, em cotejo com a 

garantia da razoável duração do processo? Os conflitos devem ser eternizados em 

prol da prevalência da justiça, ou haverá um ponto em que a justiça precisa da 

segurança e vice-versa? 

Quais são os instrumentos, previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

hábeis ao controle de constitucionalidade das decisões inconstitucionais das quais 

não caiba mais recurso?  

A partir das respostas a essas pertinentes indagações, busca-se convencer 

o leitor, organizando-se dedutivamente seu raciocínio, de forma a testar as hipóteses 

colocadas, o que acaba por produzir vários enunciados. 

Os objetivos específicos da presente dissertação têm em mira: a) analisar o 

tratamento destinado aos valores segurança jurídica e justiça no Estado 

Democrático de Direito; b) investigar a relação existente entre a garantia da coisa 

julgada e a Constituição; c) analisar criticamente a produção doutrinária nacional e 

internacional sobre a tese da relativização da coisa julgada; d) propor soluções 

constitucionais para os principais problemas envolvendo a “coisa julgada 

inconstitucional”, sob o prisma dos princípios informadores do Estado Democrático 

de Direito, dos métodos de interpretação da hermenêutica constitucional e da 

afirmação dos direitos e garantias fundamentais.  

Para atingir tais desideratos, utilizou-se, como metodologia de abordagem, a 

análise dialética dos temas, tendo por tese: o estudo da contribuição dos principais 

prosélitos da doutrina da relativização da coisa julgada; por antítese: o enfoque 

crítico das premissas fundamentadoras da referida tese; e por síntese/tese: a 
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sugestão do tratamento constitucional dos casos mais emblemáticos – coisa julgada 

x exame de DNA posterior; coisa julgada x justo valor na desapropriação; e o 

célebre caso do fazendeiro analisado por Eduardo Couture. 

No que se refere às etapas concretas da investigação, os meios de 

procedimento escolhidos para atingir-se os objetivos propostos foram o método 

histórico (por meio do qual se investigam as raízes do problema diretamente); o 

método comparativo (sob o qual se investigam diferenças e similitudes entre dois 

institutos ou fases de um instituto); e o método monográfico (com a utilização de 

estudo de casos, visando a obter-se uma generalização). 

As fontes de pesquisa utilizadas para determinar os resultados reflexivos e 

conclusivos da vertente investigação são de cunho jurisprudencial e bibliográfico. A 

pesquisa jurisprudencial é de grande valia para o enfrentamento crítico do tema, 

notadamente no que diz respeito às decisões colacionadas do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Já a pesquisa bibliográfica não 

só se restringe especificamente ao objeto do trabalho – uma vez que a grande 

maioria das obras trata especificamente sobre a matéria –, mas também a aspectos 

que lhe são subjacentes, tais como Filosofia do Direito, Lógica Jurídica, 

Hermenêutica Constitucional, dentre outros. Recorre-se à doutrina nacional e 

internacional, utilizando-se, sobremaneira, de artigos científicos publicados nos mais 

variados periódicos e em coletâneas de textos de vários autores coordenadas e 

organizadas especificamente para o tratamento do tema. 

Evita-se, ao máximo, o recurso a publicações eletrônicas devido à 

dificuldade de distinguir-se as fontes confiáveis das não-confiáveis, dando-se 

preferência, sempre que possível, às obras e aos artigos impressos, com citação 

fidedigna das fontes, seja diretamente, seja por meio de paráfrases.     

É bem verdade que o cerne da questão reside na ordem jurídica 

constitucional, fato que ensejou, junto com a atualidade e a relevância do assunto, a 

escolha do presente tema, por consistir no foco da área de concentração do 

programa de Mestrado em Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará. 

É necessário, contudo, analisar minuciosamente todos os aspectos que sustêm a 

referida tese, para que se possa examiná-la criticamente. Daí ser imprescindível 
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uma investigação científica que esmiúce, pormenorizadamente, as premissas que 

servem de base à doutrina da “coisa julgada inconstitucional”, desde os 

fundamentos filosóficos apresentados até os instrumentos processuais indicados à 

sua operacionalização. Para tanto, divide-se a Dissertação em seis capítulos: 

No primeiro capítulo, é dada maior ênfase ao aspecto propedêutico da 

problemática em análise, com uma abordagem jurídico-filosófica das formas de 

organização do Estado contemporâneo ao longo da história e da sua relação com os 

valores segurança jurídica e justiça, em busca da efetivação dos direitos e das 

garantias fundamentais conquistados. É também nesse capítulo, por meio de um 

breve estudo do pós-modernismo como fenômeno científico-cultural, que se insere o 

leitor no contexto histórico em que surgiu o tema do relativismo aplicado à coisa 

julgada com vistas à sua desconsideração.       

No segundo capítulo, faz-se um apanhado geral do estudo da coisa julgada, 

desde sua dimensão conceitual, passando por sua natureza jurídica, por seus limites 

e por suas classificações, até chegar ao tratamento destinado a esse instituto na 

ordem jurídica nacional (constitucional e infraconstitucional) e na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, com expressa menção ao Anteprojeto de 

Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América.    

Em seguida, no terceiro capítulo, ingressa-se no tema propriamente dito, 

apresentando a contribuição dos principais estudiosos do tema, como Paulo Manuel 

da Costa Otero, José Augusto Delgado, Carlos Valder do Nascimento, Cândido 

Rangel Dinamarco, Humberto Theodoro Júnior, Paulo Roberto de Oliveira Lima, 

Teresa Arruda Alvim Wambier, e Ivo Dantas, dentre outros. Apresenta-se, nesse 

primeiro momento, a produção acadêmica a respeito da tese relativizadora da coisa 

julgada, fazendo-se um breve estudo da doutrina que defende sua ampla 

desconsideração, a qualquer tempo, e pelos mais variados instrumentos 

processuais. 

Trata o capítulo quarto do estudo dos principais meios de impugnação da 

“coisa julgada inconstitucional”, analisando-se, pari passu, cada um dos 

instrumentos processuais indicados à sua desconstituição - Ação Rescisória, Ação 

declaratória de nulidade absoluta da sentença, Exceção de pré-executividade, 
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Mandado de segurança, Embargos à execução e Impugnação –, além de apontar as 

razões e os fundamentos apresentados pela doutrina para o seu cabimento.  

O quinto capítulo destina-se ao enfoque crítico da doutrina da relativização 

da coisa julgada, com embasamento teórico em obras da lavra de outros doutos 

processualistas, tais como Nelson Nery Junior, Ignácio Botelho de Mesquita, 

Rosemiro Pereira Leal, Luiz Guilherme Marinoni, Leonardo Greco, Eduardo 

Talamini, Araken de Assis e Alexandre Freitas Câmara, que se posicionaram contra 

a tese desconsideracionista. 

Apresentam-se, ainda neste capítulo, contra-argumentações às premissas 

que servem de supedâneo à doutrina relativizadora, criticando-se: a esdrúxula 

nomenclatura apresentada – “coisa julgada inconstitucional” –; os fundamentos 

apresentados para a relativização; o tratamento da justiça como um valor absoluto; a 

perpetuação dos litígios diante da garantia constitucional da razoável duração do 

processo; o falso argumento da ausência de controle dos atos jurisdicionais; a 

declaração de (in)constitucionalidade e suas repercussões sobre a coisa julgada 

formada em momento anterior; a inadequação dos instrumentos processuais 

indicados; além do caráter desconstitutivo de direitos fundamentais que a tese 

apresenta. 

No capítulo derradeiro, propõe-se um estudo de casos por meio dos quais se 

busca a solução constitucionalmente mais adequada para o tratamento dos 

principais problemas, enfatizados pela doutrina, de ocorrência do fenômeno da 

“coisa julgada inconstitucional”, recorrendo-se, sempre, nas respostas encontradas, 

aos métodos de interpretação especificamente constitucional e à afirmação de 

direitos e garantias fundamentais constitucionalmente consagrados.  

Para tanto, antes do enfrentamento tópico de cada problema, faz-se um 

cuidadoso estudo da hermenêutica constitucional, com ênfase nos métodos de 

interpretação especificamente constitucional. Especial atenção destina-se à 

diferenciação entre harmonização (ou concordância prática), balancing (ou 

contrapeso de valores e de bens constitucionalmente protegidos), proporcionalidade 

(envolvendo adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) e 
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razoabilidade, como princípios informadores da solução entre conflitos envolvendo 

direitos e garantias fundamentais. 

O tema é, a um só tempo, complexo e apaixonante, pois, conforme resta 

comprovado ao longo deste trabalho dissertativo, a relativização da coisa julgada 

envolve aspectos das mais diversas áreas do conhecimento científico: filosóficos, 

sociológicos, políticos, econômicos, processuais, constitucionais, hermenêuticos – o 

que reforça a idéia do Direito como um verdadeiro sistema autopoiético.  

Que o leitor também possa abeberar-se, nesta dissertação, dos mais 

variados assuntos que evolvem este instigante tema.  

É o que verdadeiramente se espera. 
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CAPÍTULO 1  
DO ESTADO DE DIREITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 
MUDANÇA DE PARADIGMAS 
 

 

Observa-se, ao longo da formação do Estado Moderno, o aperfeiçoamento 

contínuo das diversas formas de organização estatal, com vistas a acompanhar a 

expansão crescente dos direitos fundamentais declarados, bem como a conquista 

de novos direitos. 

 De um Estado Absolutista, em que todo o poder se concentrava nas mãos 

de um monarca, evolui-se para um Estado de Direito, no qual o poder já não é mais 

de pessoas, mas de leis, sendo a legalidade a máxima de valor supremo, conferindo 

segurança jurídica em detrimento da arbitrariedade dos que governavam o 

ordenamento social e político. 

 O Estado de Direito de origem Liberal, caracterizado pela conquista dos 

direitos de primeira geração, é superado por um Estado Social, com ênfase aos 

direitos de segunda geração. Aqui, não mais a legalidade, e, sim, a legitimidade se 

fez paradigma dos Estatutos Fundamentais. 

 De um Estado Social, superado por não atingir seu intuito de assegurar a 

justiça social, chega-se ao Estado Democrático, com o objetivo de estabelecer a 

efetiva participação democrática do povo nas decisões políticas do Estado, a fim de 

atender às exigências da legitimidade de caráter substancial, em que se 

compreendem princípios materiais de justiça.    

Coube ao Estado Democrático de Direito a missão de conciliar os ideais de 

legalidade e legitimidade, para fins de efetivação dos direitos e garantias até então 

conquistados. Para que seja atingido tão nobre escopo, faz-se necessária a 

conjugação harmônica de fundamentos aparentemente distintos, como a segurança 

(legalidade) e a justiça (legitimidade), sem que seja posto em risco princípios 

basilares do Estado Democrático de Direito. 

 É justamente desta dicotomia entre os valores segurança jurídica e justiça 

de que tratam os defensores da famigerada tese da relativização do instituto da 
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coisa julgada, sendo necessário à análise crítica que aqui se propõe o estudo destes 

valores, e o seu cotejo com a evolução das formas de organização do Estado 

moderno: do Estado de Direito ao Estado Democrático de Direito. 

 

1.1 O Estado de Direito e o valor segurança 

 

Antes do controle jurídico, não existia, de fato, Estado de Direito, e sim 

Estados absolutos. Representou, pois, grande avanço à sociedade, a criação do 

Estado de Direito, notadamente em relação aos regimes absolutistas que 

dominaram o Antigo Regime. Nesse sentido, afirma, muito propriamente, Pablo 

Lucas Verdú2 que “el Estado de Derecho es el Estado nacional que ha surgido tras 

lenta evolución rebasando las cuatro especies anteriores: Estado patriarcal, 

patrimonial, teocrático y despótico”.   

A expressão “Estado de Direito” pode ter tantos significados distintos quanto 

a própria palavra “Direito” e designar tantas organizações quanto as que se aplicam 

à palavra “Estado”. Disso resulta a existência, ao longo da evolução política, de 

concepções as mais variadas possíveis acerca do Estado de Direito, dado que o 

significado de Estado depende da própria idéia que se tem de Direito, sendo, 

portanto, conceitos interligados. 3   

 Segundo Kelsen4, em sua visão positivista extremada, um Estado não 

submetido ao Direito é impensável, uma vez que todo Estado é um Estado de 

Direito, sendo essa expressão um pleonasmo. Como, na sua concepção, só é 

Direito o direito positivo, como norma pura, desvinculada de qualquer conteúdo, 

chega a uma concepção formalista do Estado de Direito, convertendo-o em mero 

Estado Legal, destruindo, assim, o próprio conceito de Estado de Direito.   

                                                 
2 VERDÚ, Pablo Lucas. Estado Liberal de Derecho y Estado Social de Derecho. Salamanca: Acta 
Salmanticensia, 1955, p. 14. 
3 SCHMITT, Carl. Legalidad e Legitimidad. Tradução José Díaz García. Madrid: Aguilar, 1971, p.23. 
4 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 346. 
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Essa doutrina admitiu a existência de Estados ditatoriais que se diziam “de 

direito”. Se o Direito acaba-se confundindo com o mero enunciado formal da lei, 

destituído de qualquer conteúdo, sem compromisso com a realidade política, social e 

econômica, todo Estado, numa conclusão deveras equivocada, acaba sendo Estado 

de Direito, ainda que seja totalitário e antidemocrático. 

Rechaçando a concepção positivista, tem-se que nem todo Estado é Estado 

de Direito, mas somente aquele que se submete ao Direito, ou seja, o Estado cujo 

poder e atividade são regulados e controlados pela lei. Nesse sentido, afirma Elías 

Díaz: 

No todo Estado es Estado de Derecho. Por supuesto es cierto que todo 
Estado crea y utiliza um Derecho, que todo Estado funciona con um 
sistema normativo jurídico.  
(...) 
El Estado de Derecho consiste así fundamentalmente en el ‘imperio de la 
ley’: Derecho e ley entendidos en este contexto como expresión de la 
‘voluntad general’. El Estado de Derecho, como Estado con poder regulado 
y limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto y 
totalitario, como Estados con poder ilimitado, en el sentido de no controlado 
jurídicamente, o al menos insuficientemente regulado y sometido al 
Derecho.      

Las ideas de control jurídico, de regulación desde el Derecho de la 
actividad estatal, de limitación del poder del Estado por el sometimiento a la 
ley, aparecen, pues, como centrales en el concepto del Estado de Derecho 
en relación siempre con el respeto al hombre, a la persona humana y a sus 
derechos fundamentales. 

5
    

 

A existência de ordenamento jurídico, ou seja, de um sistema de legalidade, 

não autoriza, por si só, que se fale em um Estado de Direito, sendo uma grave 

imprecisão conceitual designar todo Estado como tal, pelo simples fato de que se 

serve de um sistema normativo jurídico.  

Há, pois, de submeter-se efetivamente aos ditames da lei, sendo por ela 

suficientemente regulado e a ela integralmente submetido, o Estado que deseje 

fazer jus à denominação “Estado de Direito”. 

                                                 
5 DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. 7. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 
1991, p. 17. 
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Nessa perspectiva, Estado de Direito é um Estado ou uma forma de 

organização político-estadual cuja atividade é determinada e limitada pelo direito, ao 

contrário do “Estado de não Direito” em que o poder político se proclama 

desvinculado de limites jurídicos não reconhecendo aos indivíduos uma esfera de 

liberdade, protegida pelo direito, ante o poder estatal. 6   

O jurista português Jorge Miranda conceitua: 

 

 Estado de direito é o Estado em que, para garantia dos direitos dos 
cidadãos, se estabelece juridicamente a divisão do poder e em que o 
respeito pela legalidade (seja a mera legalidade formal, seja – mais tarde – 
a conformidade com valores materiais) se eleva a critério de ação dos 
governantes. 

7
 

 

Como corolário da legalidade, a generalidade da lei é um traço marcante do 

Estado de Direito, isso porque a ela serviria de instrumento de regulação e limitação 

não só para os governados, mas também, e principalmente, para os governantes. 

Daí afirmar-se que na lei se assentaria o justo conforme a razão. Dela e só dela 

defluiria a igualdade, porquanto sendo regra geral, a lei é regra para todos. 8  

A idéia de um Estado regido pelo Direito obteve guarida inicialmente nos 

Estados ocidentais, de acordo com as circunstâncias e situações concretas 

vivenciadas à época, em vários países europeus. Na Inglaterra, sedimentou-se a 

idéia de rule of law (regra ou império do direito). Na França emergiu a exigência do 

État légal (Estado de legalidade). Na Alemanha, construiu-se o princípio do 

Rechtsstaat (Estado de Direito), isso em um Estado subordinado ao direito. Em 

seguida, o Estado de Direito foi adotado por diversos países do continente 

americano. Os Estados Unidos propagaram a exigência de um Estado 

Constitucional, ou seja, um Estado sujeito a uma Constituição – lei superior 

proveniente do poder constituinte do povo. 9 

                                                 
6 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coimbra: Gradiva, 1999, p. 11. 
7 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 46. 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 117. 
9 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coimbra: Gradiva, 1999, p. 24. 
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O Estado de Direito surgiu como conceito tipicamente voltado ao 

Liberalismo, na primeira metade do século XIX, tendo evoluído posteriormente para 

um Estado Social de Direito, fruto das ideologias revolucionárias do século XX, 

seguindo-se uma caminhada dialética que originou o chamado Estado Democrático-

Participativo do século XXI. 

 

1.1.1 Estado liberal 

 

As correntes filosóficas do Contratualismo, do Individualismo, e do 

Iluminismo, que tiveram como doutrinadores, dentre outros, Locke, Montesquieu, 

Kant e Rousseau, conduzem à formação do Estado Liberal, forma histórica inicial do 

Estado submetido ao controle jurídico. 

Muitos movimentos econômicos, sociais e políticos marcaram o fim do 

antigo regime absolutista e o começo da instauração dos regimes liberais, como a 

Revolução Francesa (1789-1799), a Revolução Industrial na Inglaterra e nos 

Estados Unidos, a primeira Constituição escrita em sentido moderno.   

A concepção Liberal do Estado de Direito, também denominado por Paulo 

Bonavides10 de “Clássico Estado de Direito da primeira época do 

Constitucionalismo”, servira de apoio aos direitos do homem na medida em que se 

tentava limitar o poder político, em prol da liberdade do indivíduo. Por via de 

conseqüência, foram assegurados, em nome dessa liberdade, os direitos civis e 

políticos, que formam a grande camada dos direitos fundamentais de primeira 

geração ou, como preferem alguns, dimensão.   

Uma das principais características do Estado Liberal de Direito consiste na 

submissão ao império da lei.  A legalidade, como princípio maior do Estado Liberal, 

com apogeu no direito positivo da Constituição Mexicana (1917) e da Constituição 

de Weimar (1919), constitui o marco da conversão do Estado Absoluto 

(caracterizado pela célebre frase: “O estado sou Eu” de Luís XIV, o “Rei Sol”) em 

                                                 
10 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 34. 
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Estado Constitucional. No Estado Liberal, a legitimidade está subsumida à 

legalidade ou, muitas vezes, com esta se confunde.     

Outro atributo fundamental é a divisão de poderes, que constitui a mais 

sólida garantia constitucional do Estado de Direito, “porquanto não há Direito nem 

Justiça onde não se estabelecem limites à autoridade de quem governa”11. Eis a 

razão de constar, na Declaração dos Direitos do Homem, que “Toda sociedade, em 

que não se assegura a garantia dos direitos nem se determina a separação de 

Poderes, não tem Constituição” (“Toute société, dans laquelle la garantie dês droits 

n’est pás assurée, ni la séparation dês Pouvoirs determinée, n’a point de 

Constitution”)12. 

É também peculiar ao Estado de Direito o enunciado e a garantia dos direitos 

individuais, o qual é caracterizado pelo compromisso com a liberdade, e com os 

direitos civis e políticos, que constituem a primeira dimensão dos direitos 

fundamentais. Esses direitos têm como titular o indivíduo, sendo oponíveis ao 

Estado, como direitos de resistência. Essas exigências continuam a ser postulados 

básicos do Estado de Direito, configurando uma grande conquista da civilização 

liberal. 

Malgrado todas as insuficiências do Liberalismo (especialmente seu 

individualismo e seu apoio a uma sociedade burguesa-capitalista), ele significou uma 

evolução política considerável, mormente por representar o símbolo do espírito 

moderno frente aos absolutismos de todo o tipo. 

Elías Díaz destaca importantes contribuições do Estado Liberal: 

 

(...) su insistencia en el respecto de la legalidad por parte de todos, 
incluidos los gobernantes, su afirmación de ser la ley un producto de la 
soberanía de toda la nación y no una decisión personal de un dictador o de 
un monarca absoluto, su lucha por los derechos y libertades del hombre, 

                                                 
11 Ibidem, p. 31. 
12 Art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (aprovada no dia 26 de agosto de 
1789, na França). 
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constituyen también otras tantas aportaciones válidas que precisamente se 
recogen en el concepto del Estado de Derecho. 

13
 

 

Era mister, pois, para o Estado Liberal, que as relações jurídicas ocorressem 

com segurança. É neste período que se desenvolve o princípio da segurança 

jurídica, tal qual se conhece hoje, atrelado à influência do Liberalismo, uma vez que 

era necessário priorizar o valor “segurança”, notadamente nas relações comerciais, 

como exigência fundamental para a construção do moderno Estado Industrial. Eis os 

motivos pelos quais houve a criação, nesta concepção estatal, de uma série de 

institutos, que objetivavam resguardar a segurança jurídica, valor supremo do 

Estado Liberal de Direito, com vistas a proteger o ordenamento jurídico posto.  

Note-se, todavia, que, nesse primeiro momento, a segurança jurídica estava 

intimamente ligada aos direitos fundamentais de primeira geração, os chamados 

direitos de liberdade que atendiam às aspirações liberais do Estado de Direito. As 

mudanças de concepção de estado e de direito influíram sobremaneira no 

significado que a segurança hoje possui, mas sua acepção não se restringe, de 

forma alguma, ao contexto individualista liberal em que fora forjado.   

Como afirma Canotilho, o homem necessita de segurança para “conduzir, 

planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde 

cedo se consideraram os princípios da segurança jurídica e da proteção da 

confiança como elementos constitutivos do Estado de direito” 14. 

Nesse contexto, o princípio da segurança jurídica consiste em um dos 

elementos do Estado de Direito, sendo, portanto, imprescindível à manutenção da 

tão almejada paz social, uma vez que proporciona ao cidadão, a um só tempo, 

confiança no cumprimento das decisões estatais, e previsibilidade dos efeitos dos 

atos jurídicos emanados pelo Estado.  

A segurança jurídica consiste em um dos valores primordiais da ordem jurídica 

que a legitima por representar um poderoso fator de paz para a sociedade. Isso 

                                                 
13 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. 7. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 
1991, p. 29. 
14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:     
Almedina, 2003, p. 257. 
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porque o Estado, ao exercer a jurisdição, avoca para si o poder de solução dos 

conflitos particulares com o fito de pacificação social.  

É imprescindível, pois, que o indivíduo que confia ao Estado as decisões 

atinentes à titularidade ou à existência de direitos e de obrigações, possa ter um 

mínimo de segurança e definitividade na prestação jurisdicional que lhes é dada, sob 

pena de total descrédito à função estatal. Ilustram bem esse entendimento as 

palavras argutas de Paulo Nader: 

 

A justiça é o valor supremo do Direito e corresponde também à maior 
virtude do homem. Para que ela não seja apenas uma idéia e um ideal, 
necessita de certas condições básicas, como a da organização social 
mediante normas e do respeito a certos princípios fundamentais; em 
síntese, a justiça pressupõe o valor segurança. Apesar de hierarquicamente 
superior, a justiça depende da segurança para produzir os seus efeitos na 
vida social. Por este motivo se diz que a segurança é um valor fundante e a 
justiça um valor fundado.15 

 

Um dos institutos jurídicos que mais se coadunam com o princípio da 

segurança jurídica é o da coisa julgada, a qual consiste em uma qualidade especial 

que reveste os efeitos das decisões judiciais de mérito, tornando-as indiscutíveis e 

imutáveis tanto para os litigantes quanto para toda a coletividade.   

Sendo a função típica do Poder Judiciário a prestação jurisdicional, socorrendo 

os indivíduos para a solução de suas controvérsias jurídicas, é dotada de 

definitividade, o que a diferencia da atuação legislativa e administrativa do Estado. 

Bastante pertinentes são as afirmações de Eduardo Couture sobre o tema: 

 

La cosa juzgada es el atributo específico de la  jurisdicción. Ninguna outra 
actividad del orden jurídico tiene la virtud de reunir los dos caracteres arriba 
mencionados: la inmutabilidad y la coercibilidad. Ni la lesgislación ni la 
administración pueden expedir actos com estas modalidades, ya que, por su 
propria naturaleza, las leys se derogan com otras leyes y los actos 
administrativos se revocam y se modifican com otros actos.16  

                                                 
15 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 139. 
16 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3. ed. Bueno Aires: Depalma, 
1990, p. 304. 
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Nota-se a importância da criação do instituto da coisa julgada no Estado 

Liberal de Direito como mecanismo garantidor da segurança jurídica no âmbito das 

decisões prolatadas pelo Poder Público quando de sua prestação jurisdicional, 

conferindo, assim, maior legitimidade à função precípua do Poder Judiciário, que é a 

satisfação dos conflitos com o restabelecimento de paz e de harmonia à sociedade.  

O conceito de Estado de Direito vincula-se, assim, em sua origem e 

desenvolvimento, ao Estado Liberal, mas, conforme será demonstrado, não se 

esgota neste, sofrendo substancias modificações ideológicas as quais 

desembocaram no chamado Estado Social de Direito, de tratará amiúde o tópico 

seguinte.   

 

1.1.2 Estado social 

 

O individualismo e a neutralidade, característicos do Estado Liberal, 

provocaram imensas injustiças, contribuindo sobremaneira para a proliferação dos 

movimentos sociais do século XIX e início do século XX, e tiveram como causas 

principais a insuficiência das liberdades burguesas e a necessidade de implementar-

se a justiça social.  

Dentre os movimentos sociais de crítica ao modelo Capitalista, destacam-se 

o Socialismo Utópico de Owen, Fourier e Saint-Saimon, dentre outros filósofos 

políticos, e o Socialismo Científico de Marx e Engels, tendo o primeiro como objetivo 

final a Reforma Social, e o segundo, o advento do Comunismo, que implicaria na 

extinção do próprio Estado. 

Evolui-se do Estado Liberal de Direito para o Estado Social de Direito por 

meio de uma revisão do sistema, evitando-se os defeitos do Estado abstencionista 

liberal e, sobretudo, do individualismo que lhe servira de base, tentando corrigi-los 

pela afirmação dos chamados direitos sociais e pela realização dos objetivos da 

justiça social.     
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Há, portanto, a superação do modelo Liberal, de um Estado não-

intervencionista, passando-se a exigir, por parte do Estado, determinadas 

prestações materiais. A respeito da superação do modelo Liberal e o advento do 

Estado Social preceitua Pablo Lucas Verdú: 

 

Mas o Estado de Direito, que já não poderia justificar-se como liberal, 
necessitou, para enfrentar a maré social, despojar-se de sua neutralidade, 
integrar, em seu seio, a sociedade, sem renunciar ao primado do Direito. O 
Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, neutro e 
individualista, para transformar-se em Estado material de Direito, enquanto 
adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social. 

17
   

  

Muitos fatores contribuíram para o estabelecimento do Estado Social, como 

as transformações do Estado num sentido democrático, intervencionista, social, bem 

contraposto ao laissez faire liberal; o aparecimento e, depois, o desaparecimento de 

regimes autoritários e totalitários de diversas aspirações; a emancipação dos povos 

coloniais com a distribuição agora de toda a Humanidade por Estados – por Estados 

moldados pelo tipo europeu, embora com sistemas político-constitucionais bem 

diferentes; a organização da comunidade internacional e a proteção dos direitos do 

homem.18    

Desde que fora promulgada, na França, a primeira Constituição da 

República, em 1791, a hipertrofia dos direitos individuais fez surgir uma série de 

conflitos entre Estado e Sociedade, porquanto a supremacia individualista 

confrontar-se-ia com as aspirações aos direitos sociais, ante as injustiças, a 

violência e o autoritarismo que assacavam a coletividade. 

 Característico no Estado Social, sem dúvida alguma, é o propósito de 

compatibilizar, em um mesmo sistema, dois elementos: o capitalismo como modo de 

produção, e a consecução de um bem-estar social geral, servindo de base para o 

neocapitalismo típico do Welfare State. 

                                                 
17 VERDÚ, Pablo Lucas. La lucha por el Estado de Derecho. Bologna: Publicaciones Del Real 
Colégio de Espana, 1975, p. 94. 
18 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 50. 
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O capitalismo alcançou, por meio do “Walfare State” do pós-guerra, sua mais 

exitosa experiência, na medida em que pôde compatibilizar a eficiência econômica, 

o bem-estar, a justiça social. Era, pois, o Estado provedor do progresso, intervindo 

em todos os setores da vida econômica e social, com o objetivo de responder, ao 

mesmo tempo, às demandas dos cidadãos individualmente considerados, e da 

sociedade como um todo. 

Observa-se, no “Estado-providência”, no qual a constitucionalidade supera a 

legalidade do Estado Liberal burguês, deslocando para o respeito aos direitos 

fundamentais o centro de gravidade da ordem jurídica – com a valorização dos 

direitos econômicos, sociais e culturais – o implemento do sufrágio universal, a 

criação dos partidos de massas, o alargamento dos fins do Estado e, principalmente, 

a conscientização universal da prevalência da dignidade da pessoa humana como 

direito fundamental maior.  

 Não se pode olvidar que o Estado Social nem sempre se apresentou 

democrático. A Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha franquista, Portugal 

salazarista, a Inglaterra de Churchill e Attlee, a França, com a Quarta República, e o 

Brasil, desde a Revolução de 30, foram Estados Sociais, denunciando “que o Estado 

social se compadece com regimes políticos antagônicos, como sejam a democracia, 

o fascismo e o nacional-socialismo” 19. 

 A expressão ‘Estado Social’ é carregada de suspeição, pois “ainda que se 

torne mais precisa quando se lhe adjunta a palavra democrático como fizeram as 

Constituições da República Federal da Alemanha e da Monarquia Espanhola para 

chamá-lo Estado Social e Democrático de Direito” 20, o social qualifica o Estado e 

não, o Direito. Eis porque melhor seria, para fins de realização dos direitos 

fundamentais de caráter social, a denominação ‘Estado de Direito Social’.    

 Apesar disso, cabe destacar o fortalecimento dos direitos fundamentais de 

segunda geração, chamados direitos de solidariedade, com o advento do Estado 

                                                 
19 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p. 205 e 206. 
20 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2002, p. 116. 
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Social, resultando numa maior preocupação da ordem normativa com a proteção 

nas cartas políticas dos interesses coletivos. 

   

1.2 O Estado Democrático e o valor justiça 

 

As considerações acima demonstram que o Estado de Direito, quer como 

Estado Liberal de Direito, quer como Estado Social de Direito, nem sempre se 

mostrou um Estado Democrático. Exemplo disso se deu com a crise da noção de 

legalidade consubstanciada no escândalo do fascismo, ocasião em que Hitler se 

serviu habilmente da “legalidade” para estabelecer, nas leis, ideais que 

sustentassem um regime totalitário e antidemocrático.  

O princípio da legalidade foi substituído, no Estado nazista, pelo princípio da 

igualdade dos deveres e pelo predomínio do bem comum sobre o individual, com 

vistas a combater o liberalismo democrático decadente, por meio de uma radical 

transformação política fulcrada na implantação de uma ditadura intolerante e brutal 

que impusesse, de qualquer modo, a supremacia da raça ária.  

Isso ocorreu porque, muitas vezes, o Estado de Direito, em uma visão 

eminentemente formal, é identificado com as leis postas e impostas pelo Estado e 

com os direitos regulados nos termos da lei, bastando, para sua configuração, a 

existência de uma hierarquia de normas jurídicas regularmente editadas. Nesse 

sentido, pode haver um Estado de Direito formal, mas não há um Estado de justiça. 

O Estado de Direito somente se aproximará de um verdadeiro Estado de 

justiça se incorporar princípios e valores materiais que permitam aferir do caráter 

justo ou injusto das leis, da natureza justa ou injusta das instituições e do valor ou 

desvalor de certos comportamentos. 21 

Destarte, a vivência do Estado Democrático supõe, portanto, um importante 

aprofundamento do valor igualdade, uma vez que a democracia coloca, em 

discussão, a questão da ética em uma comunidade democrática, da justiça na 

                                                 
21 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coimbra: Gradiva, 1999, p. 41. 
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consciência moral do cidadão e do processo de livre discussão em busca do mais 

justo para a comunidade. 22   

O Estado Democrático tem, pois, como principal fundamento o princípio da 

soberania popular que requer a participação efetiva e operante do povo nas 

decisões políticas do Estado, visando, assim, à realização do princípio democrático 

como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana. Corroborando 

tais afirmações, sustenta Elías Díaz:  

 

La democracia exige, con un mínimo ciertamente elevado, participación 
real de las masas; puede en esta perspectiva definirse la sociedad 
democrática como aquella capaz de instaurar un proceso de efectiva 
incorporación de los hombres, de todos los hombres, en los mecanismos 
del control de las decisiones, y de real participación de los mismos en los 
rendimientos de la producción.

 23
 

  

A Democracia, como realização de valores (igualdade, liberdade e dignidade 

da pessoa) de convivência humana, é conceito mais abrangente do que Estado de 

Direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia liberal (individualista) e, 

em seguida, da democracia social (coletivista).  

 Enquanto o Estado de Direito atende primordialmente às exigências da 

legalidade, de conteúdo meramente formal e abstrato, o Estado democrático preza 

pela legitimidade de caráter eminentemente material.24  

 No Estado Democrático, os valores da democracia exercem influência sobre 

todos os elementos constitutivos do Estado, buscando a efetiva participação 

democrática do povo nos mecanismos de controle das decisões, representando, 

assim, um Estado de legitimidade justa (ou Estado de Justiça material).  

Canotilho e Vital Moreira informam o alcance do princípio democrático: 

                                                 
22 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Sociedade e Estado no pensamento político moderno e 
contemporâneo. Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 1999, p. 82. 
23 DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. 7. ed. Madrid: Taurus Humanidades, 
1991, p. 123. 
24 GUERRA FILHO. Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002. p. 191.  
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(...) o princípio democrático recolhe as duas dimensões historicamente 
consideradas como antitéticas: por um lado, acolhe os mais importantes 
elementos da teoria democrática-representativa (órgãos representativos, 
eleições periódicas, pluralismo partidário, separação de poderes); por outro 
lado, dá guarida a algumas das exigências fundamentais da teoria 
participativa (alargamento do princípio democrático a diferentes aspectos 
da vida econômica, social e cultural, incorporação de participação popular 
directa, reconhecimento de partidos e associações como relevantes 
agentes de dinamização democrática etc.).

 25
 

 

 O Estado Liberal de Direito tem como fundamento a generalidade das leis de 

caráter puramente formal, o que tentou ser corrigido com o advento do Estado Social 

de Direito, que, no entanto, não foi capaz de assegurar a justiça social nem 

tampouco a efetiva participação democrática do povo no processo político. Eis que 

surge, como resultado sintético dessa seqüência dialética, a concepção moderna de 

Estado Democrático de Direito que visa a conjugar, em um terceiro modelo estatal, 

os valores segurança e justiça, de forma harmônica e equilibrada. 

 

1.3 Segurança e justiça no Estado Democrático de Direito 

 

O Estado Democrático de Direito surge como modelo de Estado 

Constitucional com uma importante missão: harmonizar os princípios do Estado de 

Direito, tais como a legalidade e a separação de poderes, com os princípios 

informadores do Estado Democrático, como a legitimidade e a dignidade, compondo 

uma terceira modalidade de Estado, sintetizadora das demais.   

Assim o define José Afonso da Silva:  

 

O Estado Democrático de Direito reúne os princípios do Estado democrático 
e do Estado de Direito, não como simples reunião formal dos respectivos 
elementos, porque, em verdade, revela um conceito novo que os supera, na 
medida em que incorpora um componente revolucionário de transformação 
do status quo. 

(...) 

                                                 
25 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamento da Constituição. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1991. p. 195. 
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Sujeita-se, como todo Estado de Direito, ao império da lei, mas da lei que 
realize o princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas 
pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais.

26
 

 

A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direto consiste, portanto, 

em instaurar um regime democrático que realize a justiça social, superando as 

desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a lei não deve ficar numa esfera 

puramente normativa devendo, pois, influir na realidade social, realizando, assim, os 

princípios da igualdade e da justiça. 

 Neste contexto, a Constituição, Lei Maior de um país, abre-se às 

transformações políticas, econômicas e sociais, exercendo, assim, uma função 

transformadora da sociedade, na medida em que, como fundamental expressão do 

direito positivo, impõe mudanças democráticas, ainda que possa continuar a 

desempenhar uma função conservadora, garantindo, assim, a sobrevivência de 

valores socialmente aceitos.27  

É importante destacar que, no Estado Democrático de Direito, o adjetivo 

“democrático” qualifica o Estado, significando que os valores da democracia se 

irradiam não só sobre os elementos constitutivos do Estado, como também na 

própria ordem jurídica. Diferencia-se, por conseguinte, do Estado de Direito 

Democrático, no qual apenas a ordem jurídica é abrangida pelos valores 

democráticos. 

São princípios basilares do Estado Democrático de Direito: 

Constitucionalidade – baseia-se na legitimidade de uma Constituição rígida, 

emanada da vontade popular com supremacia em relação aos poderes e a todos os 

atos deles provenientes; Princípio Democrático – caracteriza-se pela realização de 

uma democracia representativa e participativa, pluralista, e que seja a garantia geral 

da vigência e da eficácia dos direitos fundamentais (art. 1°); Sistema de Direitos 

Fundamentais – compreende os individuais, coletivos, sociais e culturais (títulos II, 

VII e VIII), ou seja, direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração; 

Princípio da Justiça Social – referido no art. 170, caput, e no art. 193, como 

                                                 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 112. 
27 Ibidem, p. 121 e 122.  
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princípio da ordem econômica e da ordem social; Princípio da Igualdade – com 

fundamento no art. 5°, caput, e I; Princípio da Divisão dos Poderes (art. 2°) e da 

Independência do Juiz (art. 95); Princípio da Legalidade (art. 5°, II), e Princípio 

da Segurança Jurídica (art. 5°, XXXVI a LXXIII). 28 

A expressão “Estado Democrático de Direito” reflete a vinculação harmônica 

entre legalidade (segurança) e legitimidade (dignidade). Enquanto no Estado de 

Direito se preza pela legalidade e, no Estado Democrático, pela legitimidade, no 

Estado Democrático de Direto, segundo Francisco Gérson Marques de Lima29, 

“legitimidade e legalidade entrelaçam-se, preenchem-se, uma dando sustentáculo e 

justificação política à outra”. 

A legalidade de um regime democrático consiste em seu enquadramento 

nos moldes de uma constituição observada e praticada. Já a legitimidade será 

sempre o poder contido naquela constituição, exercendo-se em conformidade com 

as crenças, os valores e os princípios da ideologia dominante, no caso, a ideologia 

democrática. Nas palavras de Paulo Bonavides: “A legitimidade é a legalidade 

acrescida de sua valoração” 30.   

Pretende o Estado Democrático de Direito equilibrar legalidade e 

legitimidade com vistas a garantir não apenas a positivação dos direitos 

fundamentais conquistados, mas também a efetivação desses “direitos de papel”31, o 

que só será possível com a observância de ambas.      

Nesse sentido, Willis Santiago Guerra Filho afirma:  

 

                                                 
28 As idéias referentes aos princípios basilares do Estado democrático de direito foram extraídas de 
Gomes Canotilho, do livro Direito Constitucional, p. 373 e ss., tendo-as formulado em relação à 
Constituição Portuguesa, pelo que adequamos à Constituição Brasileira de 1988, no que lhe fora 
cabível.  
29 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional 
brasileira. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 43. 
30 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.112. 
31 Expressão utilizada por José Adércio Leite Sampaio para designar direitos fundamentais 
positivados e não efetivados. SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004, p. 311-358.  
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O Estado de Direito, portanto, atende primordialmente às exigências da 
legalidade, enquanto a democracia é um princípio de legitimidade, tendo 
aquela um caráter formal, cujo conteúdo é preenchido por esse último. 
(...) 
É esse equilíbrio a própria idéia do Direito, manifestado inclusive na 
simbologia da balança e é a ele que se pretende chegar, com Estado de 
Direito e Democracia. A proporcionalidade na aplicação é o que permite a 
co-existência de princípios divergentes, podendo mesmo dizer-se que entre 
esse e ela, proporcionalidade, há uma relação de mútua implicação, já que 
os princípios fornecem os valores a serem sopesados, e sem isso eles não 
podem ser aplicados. 

32
 

 

A legitimidade atrelada à legalidade, como diferencial do Estado 

Democrático de Direito, pressupõe consenso, sentimento de aprovação, adesão 

social, bem como a consonância do poder com a opinião pública. Não consegui-la 

tende a suscitar resistência, desaprovação.     

Para isso, a democracia realizada por um Estado Democrático de Direito há 

de ser: representativa, em que o poder emana do povo, devendo ser exercido em 

seu proveito, diretamente, ou por representantes eleitos; participativa, envolvendo a 

participação crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos do 

governo, incluindo o controle da sua gestão; e pluralista, respeitando a pluralidade 

de idéias, culturas e etnias, possibilitando o diálogo e a convivência entre 

pensamentos e interesses divergentes da sociedade. 

Essa construção democrática dar-se-á por meio de um processo contínuo de 

aperfeiçoamento dos elementos constitutivos do Estado, tendo por base os 

princípios da legalidade e da legitimidade como complementares, conjugando-se os 

valores que deles irradiam: segurança jurídica e respeito à dignidade humana.  

Destarte, a identificação do Estado constitucional em que se compreende o 

binômio legalidade-legitimidade consiste em um dos principais desafios de muitas 

das democracias atuais, sendo que o Estado Democrático de Direito abre as 

perspectivas de realização social profunda, uma vez que inscreve instrumentos 

capazes de viabilizar a prática dos direitos sociais, o exercício da cidadania e, 

sobretudo, a construção de um Estado de justiça social, fundado na dignidade da 

pessoa humana. 

                                                 
32 GUERRA FILHO. Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002, p. 190 e 191; p. 195 e 196. 
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Acerca da necessidade de aprimoramento das modalidades de garantias 

que viabilizem, no Estado Democrático de Direito, o efetivo exercício dos direitos 

fundamentais, constitucionalmente consagrados, afirma José Alfredo de Oliveira 

Baracho:  

 

 A falta de instrumentos processuais adequados à proteção direta dos 
direitos fundamentais da pessoa humana, consagrados constitucionalmente, 
como preceitos individuais e de caráter social, torna-se diariamente mais 
sentida. A ampliação dos meios de intervenção estatal leva-nos a refletir 
sobre a conveniência da fixação de remédios processuais de tutela direta e 
específica das liberdades fundamentais. 

Os instrumentos protetores dos direitos humanos adquirem particular 
importância no Estado Constitucional Democrático que deve promover, 
através de um sistema de princípios e regras processuais, o 
aperfeiçoamento da ordem jurídica, com o limite e controle do poder estatal. 
Tal perspectiva não se contenta com um Estado de Direito formal, que pode 
aceitar apenas o «império das leis», em um Estado legalista, que garante as 
formas de atuação estatal. Em sentido material, o Estado de Direito 
assegura a liberdade do indivíduo, através de um conjunto de direitos 
individuais, sendo primordialmente direitos de defesa frente ao Estado, 
assim como barreiras e diretrizes para que ocorra limitação da sua 
atuação.33 

 

A democracia é, pois, um continuum. Do Estado de Direto ao Estado 

Democrático de Direito muito se conquistou, contudo, mais ainda há de ser 

conquistado, mormente em relação à concretização dos direitos fundamentais 

declarados. A evolução constante dos instrumentos democráticos é o caminho certo 

para a consecução desse fim. Eis a beleza da democracia. 

Com efeito, pode-se afirmar que o modelo adotado pelo art. 1° da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Estado Democrático de 

Direito – possui como desiderato a observância da legalidade, com o respeito, a 

garantia e a realização material dos direitos e garantias fundamentais. 34 

Assim, não é apenas de Estado de Direito que se cogita a República 

brasileira, mas de Estado Democrático de Direito, sendo necessário que este 

                                                 
33 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 
4. 
34 CF/1988, Art. 1°, caput: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...).  
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Estado, além de legal, seja, também, democrático, ou seja, instituído e regulado por 

princípios que se traduzam no bem-estar de todos, na igualdade, na solidariedade. A 

teorização do Estado Democrático de Direito, no dizer de Canotilho35, centra-se, 

portanto, em duas idéias básicas: “o Estado limitado pelo direito e o poder político 

estatal legitimado pelo povo”. 

De tal sorte, considerando as atividades do Poder Judiciário, o princípio do 

Estado Democrático de Direito manifesta-se por intermédio do instituto da coisa 

julgada, porquanto, há muito tempo, já se tenha radicado na consciência jurídica a 

idéia de que os processos judiciais têm de ter um fim. Esgotados os recursos e 

transitada em julgado uma sentença, compreende-se que, somente em casos 

extremos previstos taxativamente pela legislação, poderá ser questionada a 

segurança jurídica garantida pelo caso julgado. Portanto, “a coisa julgada é 

elemento de existência do Estado Democrático de Direito” 36, uma vez que realiza os 

valores segurança jurídica e justiça conjugadamente.  

Como a coisa julgada representa verdadeiro corolário do Estado 

Democrático de Direito, é nessa conjugação ideal de valores que se deve buscar 

uma solução razoável para o fenômeno denominado pela doutrina de “coisa julgada 

inconstitucional”.  

É fundamento do Estado Democrático de Direito a segurança e a 

estabilidade das relações jurídicas por meio da imutabilidade das decisões judiciais. 

Neste sentido, o princípio da segurança jurídica tem por escopo a garantia dos 

direitos regularmente constituídos, que já integram a esfera patrimonial do titular da 

tutela judicial garantida.  

A coisa julgada consiste em um atributo indispensável à efetividade do 

direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, sendo que de nada adiantaria 

                                                 
35 CANOTILHO, Joaquim Gomes. Estado de Direito. Coimbra: Gradiva, 1999, p. 32. 
36 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
Estado Democrático de Direito.  In: DIDIER JR., Fredier (coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 187. 
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falar-se em direito de Acesso à Justiça, sem dar ao cidadão o direito de ver o seu 

conflito solucionado definitivamente.37  

Nessa perspectiva, Teori Albino Zavascki38 preconiza que a Constituição 

dotou a tutela jurisdicional de dois institutos garantidores da pacificação social: “a) o 

da cognição exauriente, como instrumento para potencializar a justiça das decisões, 

e b) o da coisa julgada, para conferir estabilidade às sentenças, alcançando, assim, 

a solução final das controvérsias”.  

Não obstante a necessidade inolvidável de um instrumento garantidor de 

segurança e de estabilidade às prestações jurisdicionais, é também inquestionável a 

importância do valor justiça a guiar todo sistema processual que seja forjado à luz de 

um Estado Democrático de Direito. Contudo, ainda parece inviável a garantia 

absoluta, e de certa forma utópica, de que o processo sempre conduzirá a um 

resultado justo.  

A esse respeito, entremostra-se muito pertinente a indagação proposta por 

Francisco Meton Marques de Lima39: “Que vale mais, a justiça ou a segurança? 

Valem tanto quanto, desde que a justiça se faça com segurança e a segurança 

observe as regras de justiça”.  

É certo que, para viver em sociedade, o homem necessita da existência 

mínima de ambos os valores: segurança – no que diz respeito aos seus atos, aos 

atos de seu semelhante e aos atos do Estado; e justiça – que é inerente à própria 

idéia de Direito cuja função precípua consiste na pacificação social dos conflitos.    

Nesse tirocínio, entende-se, pois, incabível a ponderação entre a segurança 

jurídica e a justiça, na tentativa de aquilatar qual desses valores deve prevalecer por 

possuir maior peso no caso concreto, porquanto esses princípios jamais devem ser 

colocados em uma balança em um Estado que se digna Democrático de Direito. A 

                                                 
37 MARINONI, Luis Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (A questão da 
relativização da coisa julgada material). In: DIDIER JR., Fredier (coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 162 e 163.  
38 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 122-123. 
39 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. O resgate dos valores na interpretação constitucional: 
por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC 
Editora, 2001, p. 27. 
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justiça deve ser vista sempre como o escopo mais nobre do Direito, e a segurança, 

como condição sine qua non de sua própria existência.  

Antonio Enrique Pérez Luño40 defende que a tensão justiça x segurança não 

é realidade irredutível, porquanto os dois valores possuem bases comuns, 

essenciais à sociedade e, assim, devem ser preservados, pois são compatíveis. 

Por isso, não se pode aceitar especulações metacientíficas que tenham por 

embasamento um suposto conflito entre quaisquer desses dois valores primordiais, 

com o desiderato de sustentar teses que visem ao enfraquecimento de institutos 

constitucionais garantidores do próprio Estado de Direito, como intentam os 

prosélitos da “coisa julgada inconstitucional”.     

Diante disso, a falta de critérios seguros e racionais para a "relativização" da 

coisa julgada poderá conduzir a uma situação de grande incerteza e injustiça, 

gerando uma situação insustentável para o Estado, já que as sentenças proferidas 

nos seus órgãos jurisdicionais não terão valor algum, podendo ser invalidadas e 

tornadas inúteis, sem maiores dificuldades, ao bel prazer da parte prejudicada que 

se sentir injustiçada por uma decisão judicial desfavorável. 

Não se pode prescindir, portanto, de uma análise sucinta e cautelosa da 

doutrina da “coisa julgada inconstitucional”, com exame pormenorizado das 

premissas tidas como sustentáculo desta tese, que defende a relativização do 

instituto da coisa julgada como meio hábil a garantir a justiça dos provimentos 

judiciais finais, em detrimento da segurança jurídica obtida pela imutabilidade das 

decisões. 

 

1.4 A crise de paradigmas na Pós-modernidade: algumas reflexões 

 

Um dos fenômenos que mais tem sido objeto de discussão no tocante à pós-

modernidade diz respeito à chamada crise de paradigmas. De forma súbita e 

abrupta, as grandes idéias que serviram de base para as discussões em volta das 

                                                 
40 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. La Seguridad Jurídica. 2. ed. Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 
71. 
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Ciências Sociais parecem não ser mais satisfatórias, gerando um crescente 

inconformismo social com os conceitos, dogmas, instituições e valores até então 

prevalecentes.  

Diante desse estado de insatisfação, as teorias paradigmáticas que 

fundamentaram o mundo da modernidade passaram a ser rediscutidas, porquanto o 

racionalismo iluminista que apregoava a união da ciência e da razão como único 

meio de atingir-se a verdade, parece insustentável diante das novas concepções 

trazidas pela pós-modernidade.     

Assim, a visão otimista legada do iluminismo de que, por meio da ciência e 

da razão seria possível a construção de um mundo mais humano, restou defasada. 

Muitos são os exemplos que evidenciam a insuficiência da idéia de progresso 

presente na maioria das explicações racionalistas do final do século passado e início 

deste século: os atentados terroristas cada vez mais cruéis e sangrentos, o aumento 

desenfreado do fundamentalismo, os recentes massacres cometidos pela ofensiva 

de Israel contra o Hezbollah, dentre outras mazelas sociais.        

A origem da expressão paradigma encontra referência na obra “A República” 

de Platão. Na filosofia platônica, paradigma (parádeigma, em grego) constitui um 

modelo, ou um tipo exemplar. Seria, por conseqüência, uma versão da Teoria 

platônica das Idéias, possuindo, desse modo, uma conotação significativa enquanto 

referência ou norma. 

Esse caráter modelar do conceito platônico de paradigma encontrou um 

terreno bastante fértil, no campo da ciência contemporânea, para prosperar. É 

precisamente na obra clássica de Thomas Khun, A Estrutura das Revoluções 

Científicas, em que se encontram as principais fontes difusoras do conceito em 

questão. Boa parte dos estudiosos do tema, ao falar acerca do conceito de 

paradigma, não deixam de reportar-se a esse famoso trabalho. 

O livro de Khun trata de uma problemática interna ao campo científico, 

destacando a tendência normativa da comunidade científica, a noção de crise das 

teorias científicas e a idéia de progresso por meio de rupturas paradigmáticas. O 

autor situa a noção de paradigma nos seguintes termos: “(...) toda a constelação de 

crenças, valores, técnicas etc..., partilhados pelos membros de uma comunidade 
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determinada”, ou melhor, “(...) as soluções concretas de quebra-cabeças que, 

empregados como modelos ou exemplos, podem substituir regras explícitas como 

base para a solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal”41. 

Assim, a “ciência normal”, assim denominada por Thomas Khun42, 

representa a permanência de um modelo científico, com a aceitação generalizada de 

determinados paradigmas. Porém, a revolução científica ocorre quando os cientistas 

verificam a incapacidade que o paradigma disponível apresenta para explicar 

determinados fenômenos. Nesse momento, instala-se a crise na ciência, e 

determinadas condições interagem na direção do advento de um novo paradigma, 

com a superação do anterior.   

 O que os estudiosos têm denominado como “crise de paradigmas” que 

subverte toda a noção prevalecente de progresso, de razão e de história, significa, 

pois, uma ruptura com os velhos paradigmas, momento em que se passa a 

desconfiar das grandes interpretações, das visões totalizadoras, e das próprias 

certezas científicas, pondo-se em dúvida o princípio da universalidade da razão. 

Rechaçam-se, portanto, as buscas científicas por um fundamento único ou final, 

enfatizando as singularidades sem o desejo de generalizar verdades absolutas. 

Tudo se torna relativo e mutável, criando-se a imagem da desordem, do 

solapamento do que era até então conhecido e aceito.  

No âmbito das Ciências Humanas, já existe uma repercussão sobre a crise 

dos paradigmas, em particular, acerca do questionamento do paradigma clássico43 

até então soberano. O antropólogo Edgar Morin44 possui vasta contribuição nesse 

estudo, denunciando os perigos da patologia do saber e da inteligência cega 

inerentes à racionalidade ocidental.  

                                                 
41 KHUN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1994, p. 218. 
42 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994, p. 258. 
43 O paradigma clássico (ou mecaniscista) está no interior da revolução científica que inaugurou a 
modernidade possibilitando a edificação das sociedades modernas, fruto das mudanças econômicas 
e políticas encabeçadas pela Revolução Industrial, de base urbano-social e tecnológica. O paradigma 
mecanicista foi fortalecido pelas contribuições de Isaac Newton, Galileu Galilei, Renés Descartes, 
dentre outros.    
44 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991. 
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A tese básica de Morin sustenta que um determinado “modo mutilador de 

organizar o conhecimento” tem sido o responsável pela construção de uma nova 

ignorância subjacente à ciência moderna. Isso resulta na limitação da racionalidade 

dominante que, por meio da ciência, e da tecnologia, produz erros, ignorâncias e 

perigos.  

Defende, pois, o famoso antropólogo, a construção científica por meio do 

princípio da unidade complexa, que vincula o pensamento analítico ao pensamento 

da globalidade, assinalando uma virada paradigmática do modelo da simplificação 

para o paradigma da complexidade. 45 

Tais mudanças subvertem a ontologia, a epistemologia e a lógica, 

redefinindo-se os lugares do sujeito e do objeto na relação de conhecimento. Daí a 

concepção do “ser no tempo” de Heidegger46, em sua hermenêutica ontológica, 

defendendo a idéia de que o sujeito cognocente, ao se colocar diante do objeto 

cognocível, o faz imbuído de todas as experiências pessoais, anteriores ao próprio 

conhecimento, que interferem sobremaneira na forma definitiva de interpretação. Há, 

portanto, uma pré-compreensão das coisas a qual antecipa o juízo de valor do 

sujeito acerca do objeto de conhecimento.    

Ainda nesse contexto pós-modernista, abandonando-se a perspectiva 

reducionista e o modelo quantitativo do método científico, abrindo-se espaços a 

fenômenos antes recusados pela ciência objetiva, a linguagem ganha enorme 

importância, agravando ainda mais a crise da razão moderna.      

 Acerca da importância da linguagem, inclusive nos momentos de silêncio, 

ensina Raimundo Bezerra Falcão que “mesmo no silêncio absoluto pode-se achar 

linguagem: a linguagem do nada” 47, dando ensejo, muitas vezes, ao que se 

denomina de silêncio conclusivo.  

                                                 
45 Ibidem, p. 61. 
46 HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. 
Petrópoles:Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2003.     
47 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 77. 
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Muitos filósofos atuais estudaram a variedade dos usos que podem ser 

dados à linguagem. Wittgenstein48, em suas investigações filosóficas, insistiu 

corretamente em que há inúmeras espécies diferentes de uso do que chamamos 

símbolos, palavras, frases, sendo que, só é possível compreender-se uma 

determinada comunidade de falantes, se houver uma pré-compreensão das regras 

que determinam os chamados “jogos de linguagem” daquele determinado grupo. 

Dessa forma, uma conversa profissional entre médicos difere sobremaneira de um 

diálogo travado entre advogados, por exemplo, sendo que a interseção entre ambos 

só será possível se compartilhadas as “regras” de cada um desses diferentes jogos 

de linguagem, ou seja, há que se compreender primeiramente a linguagem técnica, 

peculiar a cada grupo, para que se possa alcançar o real sentido do que está sendo 

expresso.    

Inving Copi49 ousou dividir as várias funções da linguagem em três 

categorias gerais: informativa – quando transmite informação mediante a formulação 

de proposições; expressiva – quando é utilizada para dar expansão a sentimentos e 

emoções; e diretiva – quando usada com o propósito de causar (ou impedir) uma 

ação manifesta, por meio de ordens e pedidos. 

Assim, a consciência da pré-compreensão, entre sujeito e objeto, causou 

uma grave crise cuja única solução viável somente se atingiria por meio do diálogo. 

Eis a razão pela qual a pós-modernidade abre a possibilidade de debate sobre 

qualquer tema, desmistificando dogmas e destruindo o que se tinha até então por 

absoluto. 

Vale ressaltar que a fé no paradigma só começa a ser abalada quando o 

número de questões por ele não solucionadas cresce acima do razoável. Contudo, 

no dizer de Alberto Oliva: “nenhum paradigma é abandonado sem que exista uma 

alternativa em condições de substituí-lo vantajosamente” 50.   

                                                 
48 WITTGWNSTEIN, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. São Paulo: Nacional EDUSP, 1968. 
49 COPI, Irving M. Introdução à Lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1974, p. 49-50. 
50 OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003, p. 37. 
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Boaventura de Sousa Santos51, ao dar sua contribuição para uma teoria 

crítica pós-moderna, propõe a construção de um novo paradigma por meio do 

conhecimento-emancipação (colonialismo x solidariedade), que fora superado na 

modernidade pelo conhecimento-regulação (caos x ordem). Afirma o sociólogo 

português que, para a teoria crítica pós-moderna, todo o conhecimento crítico tem 

de começar pela crítica do próprio conhecimento, em busca de um senso comum 

emancipatório da ciência, do direito e da política na transição paradigmática.     

No âmbito da ciência jurídica, travam-se diálogos acerca dos institutos 

básicos que compõem o sistema jurídico, por meio do discurso, da argumentação, 

buscando estabelecer-se um consenso. É a influência da chamada teoria crítica do 

Direito, caracterizado pela “contestação do saber jurídico tradicional”52. Fala-se, 

então, de uma fase “pós-positivista” – uma designação provisória e genérica de um 

ideário difuso que surgiu ao fim da Segunda Guerra Mundial, em contraponto a idéia 

ultrapassada de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos. No pós-

positivismo, a definição das relações entre valores, princípios e regras, a teoria dos 

direitos fundamentais edificada no princípio da dignidade da pessoa humana e a 

chamada nova hermenêutica constitucional ganham especial atenção. 53 

Na seara do Direito Processual, verificou-se uma sensível evolução, dada a 

necessidade premente de revisitar-se conceitos e institutos como a própria noção 

atual de Jurisdição, e do direito de Ação como pleno acesso a um ordenamento 

jurídico justo. A história do Direito Processual é marcada por três fases 

metodológicas fundamentais. 

 A primeira fase, chamada Imanentista, vigorou até meados do século 

passado, sendo que o processo era considerado simples meio de exercício dos 

direitos; enquanto a ação era entendida como o próprio direito subjetivo material 

que, ao ser lesado, adquiria forças para obter em juízo o devido reparo pela lesão 

                                                 
51 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o disperdício da experiência. 
São Paulo: Cortez editora, 2000, p. 29. 1.v. 
52 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 4. ed., rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2001, p. 270. 
53 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação 
constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro. In: 53 BARROSO, Luís Roberto (Org.). A 
nova interpretação constitucional – ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 336. 
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sofrida. Não se observava, nessa primeira fase, a correta distinção entre a relação 

jurídica processual e a relação jurídica de natureza substancial que existiam entre os 

sujeitos do processo. 

Em seguida, sobreveio a chamada fase autonomista, ou também 

denominada fase conceitual, em que o processo busca sua autonomia como ciência. 

Foi, durante esse período, que se verificaram as grandes teorias científicas do 

Direito Processual, mormente em relação à natureza jurídica da ação e do processo, 

as condições da ação e os pressupostos processuais, dentre outros. 

A ciência processual atingiu níveis por demais expressivos por meio da 

construção técnica e dogmática da fase autonomista. Contudo, o processualista 

moderno verifica que o sistema processual continua com falhas graves, 

notadamente no que diz respeito à sua função precípua de conferir justiça aos 

membros da sociedade. Eis a razão de ser da fase instrumentalista, ora em curso, 

com caráter eminentemente crítico, o ponto-de-vista pelo qual o processo fora 

estudado, até então, e passar a ver a ciência processual a partir de um ângulo 

externo, examinando-o nos seus resultados práticos. 

O estreito compromisso do processo com o valor do justo nas decisões 

levou os processualistas a se preocuparem com a dinâmica processual nos casos 

concretos, em especial no que diz respeito à seleção e à formação dos juízes, bem 

como com o seu comportamento em conduzir o processo e julgá-lo, afinal é ele o 

intérprete maior da ordem jurídica positivada, devendo, portanto, empenhar-se em 

extrair justiças das atividades desenvolvidas no processo.54 

Para o desencadeamento desse novo método instrumentalista do processo, 

crítico por excelência, foi de muita relevância o estudo das grandes matrizes 

constitucionais do sistema processual. O direito processual constitucional, como 

método supralegal no exame dos institutos do processo, abriu caminho para o 

aprimoramento dos conceitos e institutos da ciência processual. A afirmação de um 

arcabouço constitucional, comum a todos os ramos do direito processual, ocasionou 

                                                 
54 DINAMARCO. Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 296-297. 



 

 

44

 

a superação do antigo isolamento de cada uma dessas searas jurídicas, com o 

fortalecimento de uma Teoria Geral do Processo.  

No decorrer dessa fase, ainda em andamento, tiveram lugar três ondas 

renovatórias, assim indicadas pela doutrina:  

 

a) uma consistente nos estudos para a melhoria da assistência judiciária 
aos necessitados; b) a segunda voltada à tutela dos interesses supra-
individuais, especialmente no tocante aos consumidores e à rigidez 
ambiental (interesses coletivos e interesses difusos); c) a terceira traduzida 
em múltiplas tentativas com vistas à obtenção de fins diversos, ligados ao 
modo-de-ser do processo (simplificação e racionalização de procedimentos, 
conciliação, eqüidade social distributiva, justiça mais acessível e 
participativa etc.).55 

 

Contudo, há de ter-se extrema cautela quanto ao argumento da pós-

modernidade, mormente quando utilizado para aquebrantar institutos basilares da 

Ciência do Direito. Isso porque os pós-modernistas assentam suas idéias no 

primado do relativismo, reduzindo tudo o que era sólido a um mero vapor no ar, 

pregando o efêmero, o fragmento, a indeterminação, a dispersão, o rompimento, a 

desconstrução de conceitos e a quebra de paradigmas. Para tanto, o pós-

modernismo apresenta várias facetas procurando atribuir aos “antigos” conceitos e 

institutos uma falsa aparência de coisa antiga, que restou obsoleta ante os avanços 

da sociedade, justificando, assim, a necessidade premente não só de revisitar 

conceitos, mas também de destruí-los, com o argumento de reformulá-los.      

Não se pode aceitar a superação de conceitos prevalecentes por vários 

séculos e já sedimentados no meio jurídico, por meio da elaboração de teses 

meramente desconstitutivas, carecedoras de um devido embasamento teórico-

científico que fundamente, de forma convincente, essa quebra de paradigmas. 

Nada justifica que, em prol de casos excepcionalíssimos, se modifique todo 

um sistema constitucional de processo voltado à realização do regime democrático e 

dos direitos e garantias fundamentais. Reclama-se, pois, o comprometimento do 

                                                 
55 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.49. 
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processualista com a ordem jurídica constitucional e não com a negação do sistema 

processual vigente.  

Não se deseja com isso tornar o Direito uma ciência estanque, diversa das 

demais, mas resguardar os institutos que visam a garantir direitos fundamentais 

historicamente assegurados aos cidadãos. O que não se pode é retroceder. A 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais há de pautar-se por uma linha 

evolutiva constante, não devendo ganhar guarida constitucional qualquer doutrina 

que pregue a relativização ou desconsideração desses primados, sob pena de, em 

prol de uma pseudo pós-modernidade, restar desmoronado o valor supremo da 

segurança jurídica (representada pela garantia constitucional da coisa julgada) que 

consiste em uma das pilastras basilares do Estado Democrático de Direito.   

Eis, pois, a importância da abordagem pretendida nesta dissertação que tem 

por escopo uma análise constitucional, ou seja, à luz dos princípios constitucionais 

basilares e do próprio Estado Democrático de Direito, da doutrina da relativização da 

coisa julgada. Assim, busca-se investigar as bases científico-filosóficas que 

ensejaram a elaboração de uma tese que visa à desconstituição precária da res 

judicata  
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CAPÍTULO 2  
COISA JULGADA: NOÇÕES GERAIS 

 

Não se há de falar em “relativização da coisa julgada” sem antes, como 

premissa metodológica, delinear o que se deve entender por esse instituto clássico 

do Direito Processual. Para tanto, mister se faz um breve estudo da sua evolução 

histórico-conceitual, à luz do Direito Romano, com análise dos diversos conceitos 

formulados ao longo do tempo com vistas a sua adequada definição. 

Imprescindível também ao estudo da coisa julgada é a diferenciação entre 

esta, os efeitos da sentença e o conteúdo do decisum que, embora estejam 

vinculadamente conjurados e fundamentalmente ligados, são aspectos um tanto 

diferentes, havendo a necessidade imperiosa de diferenciá-los ontologicamente, à 

medida que se busca conceituar o primeiro.  

Não menos importante no trato da coisa julgada é a abordagem referente 

aos seus limites, subjetivos e objetivos, bem como à sua natureza jurídica, seu 

enquadramento jurídico-constitucional, e sua função precípua dentro do Estado 

Democrático de Direito. Estes e outros aspectos serão evidenciados neste capítulo.  

 

2.1 Evolução histórico-conceitual 

 

O instituto da coisa julgada remonta ao Direito Romano, no qual 

representava a expressão de exigência de certeza e de segurança no gozo dos bens 

da vida, ou seja, a res in iudicium deducta, depois de iudicata. Os romanos 

admitiram a autoridade da coisa julgada por uma razão eminentemente prática, de 

caráter social, porquanto, para que a vida em sociedade se desenvolvesse o mais 

segura e pacificamente possível, era necessário imprimir certeza ao gozo dos bens 

da vida, e garantir o resultado do processo. 56 

                                                 
56 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução J. Guimarães 
Menegale. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 183. 
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Com a invasão bárbara no Império Romano do Ocidente, enfraqueceu-se 

a idéia de Estado e da lei como expressão da sua vontade, provocando profundos 

reflexos na idéia de jurisdição. O fracionamento da soberania e o estabelecimento 

das instituições feudais acarretaram a criação de uma multiplicidade de processos 

(populares, régios, feudais, canônicos, eclesiásticos e feudais). A jurisdição assumiu 

caráter privado, de cunho patrimonial, transmissível e alienável. Não mais se 

destinava à aplicação da lei, mas, sim, à resolução de contendas, com base no 

resultado das provas. A autoridade da coisa julgada – que migrou, então, do campo 

da vontade para o da lógica – transforma-se numa presunção de verdade aplicada 

às decisões judiciais.57 

Ainda no século XIX, o conceito de presunção de verdade triunfava. Foi 

adotado pelo Código Francês e inspirou os códigos dele derivados. A idéia 

influenciou Savigny, que vislumbrava a autoridade da coisa julgada na ficção de 

verdade atribuída à decisão judicial. No direito comum medieval, portanto, a coisa 

julgada não mais se compreendia como uma exigência prática de certeza e de 

segurança, mas como presunção de verdade daquilo que o juiz, como tal, declarava. 

Substitui-se, pois, a máxima res judicata facit de albo nigro, de quadrata retunda58  

pelo primado res judicata pro veritate habetur59.    

Assim, a coisa julgada foi tida, por muito tempo, na visão tradicional 

romanística, como o próprio bem julgado (res judicata), ou seja, a res in iudicium  

deducta, confundindo-se com o próprio bem da vida (pedido mediato) reconhecido 

ou desconhecido em juízo. Sob essa perspectiva, consistiria a coisa julgada em um 

dos vários efeitos produzidos pela sentença, identificando-se, muitas vezes, com o 

próprio efeito declaratório do decisum. 

Contrapondo-se a essa idéia, Chiovenda, ao tratar dos limites subjetivos 

da coisa julgada, vislumbra a autoridade da coisa julgada na vontade do Estado, que 

se expressa por meio da aplicação, pelo juiz, da (vontade da) lei no caso concreto: 

 

                                                 
57 Ibidem, p. 197 e segs. 
58 “A coisa julgada faz do branco preto, do quadrado redondo.”  
59 “Tem-se por verdade a coisa julgada.”  
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O raciocínio sobre os fatos é obra da inteligência do juiz, necessária como 
meio de preparar a formulação da vontade da lei. Por vezes, como 
verificamos (nas provas legais), o juiz não pode sequer raciocinar sobre os 
fatos (supra nº 32). O juiz, porém, não é somente um lógico, é um magistrado. 
Atingido o objetivo de dar formulação à vontade da lei, o elemento lógico 
perde, no processo, toda a importância. Os fatos permanecem o que eram, 
nem pretende o ordenamento jurídico que sejam considerados como 
verdadeiros aqueles que o juiz considera como base de sua decisão; antes, 
não se preocupa nem em saber como se passaram as coisas, e se 
desinteressa completamente dos possíveis êrros lógicos do juiz; mas limita-se 
a afirmar que a vontade da lei no caso concreto é aquilo que o juiz afirma ser 
a vontade da lei. O juiz, portanto, enquanto razôa, não representa o Estado; 
representa-o enquanto lhe afirma a vontade. A sentença é unicamente a 
afirmação ou a negação de uma vontade do Estado que garanta a alguém um 
bem da vida no caso concreto; e só a isto pode estender a autoridade do 
julgado; com a sentença só se consegue a certeza de existência de tal 
vontade e, pois, a incontestabilidade do bem reconhecido ou negado.60  

 

O processualista italiano, ao tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, 

esboçou uma modesta superação das idéias até então dominantes, tentando 

diferenciar os efeitos do julgado, da autoridade da coisa julgada. Sobre o primeiro, 

afirma que “como todo ato jurídico relativamente às partes entre as quais intervém, a 

sentença existe e vale com respeito a todos”. Quanto ao segundo, consigna: “O 

julgado [giudicato] é restrito às partes e só vale como julgado entre elas”61. Contudo, 

a diferenciação adequada dos institutos só viria mais tarde. 

 Reformulando a visão prevalecente até meados do século passado, 

provocando grave confusão entre os efeitos da sentença e a coisa julgada, Enrico 

Tullio Liebman constatou que a sentença produz todos os seus efeitos 

independentemente do seu trânsito em julgado, razão pela qual a coisa julgada seria 

não um efeito da sentença, mas uma qualidade agregada aos seus efeitos. A 

autoridade da coisa julgada “não é efeito da sentença, como postula a doutrina 

unânime, mas, sim, modo de manifestar-se e produzir-se dos efeitos da própria 

sentença, algo que a esses efeitos se ajunta para qualificá-los e reforçá-los em 

sentido bem determinado”62.   

                                                 
60 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução J. Guimarães 
Menegale. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 514. 
61 Ibidem, p. 447. 
62 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 41. 
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Liebman, reconhecendo os méritos da formulação de Chiovenda, 

pretendeu aperfeiçoá-la. Iniciou distinguindo a autoridade da coisa julgada dos 

efeitos da sentença, para, em seguida, definir a primeira como uma qualidade que 

torna o imutável o comando emergente sentença, tanto no seu conteúdo como nos 

seus efeitos. Segundo sua lição, coisa julgada é uma qualidade (“autoridade”) dos 

efeitos da sentença, e não um dos seus efeitos. Representa, pois, o modo como se 

manifestam e vigoram os efeitos da sentença. 

  Criticando a tese romanística – e ainda hoje prevalecente na doutrina 

alemã – que concebia a coisa julgada como o próprio efeito declaratório da 

sentença, Liebman observou que, de acordo com esse entendimento, a autoridade 

asseguradora de estabilidade ao julgado seria a própria declaração, sendo que os 

efeitos constitutivo e condenatório da sentença estariam alheios à coisa julgada.   

 Assim, a identificação da coisa julgada, como efeito declaratório da 

sentença, como pretendido pela doutrina germânica, além de deixar sem a proteção 

da coisa julgada os demais efeitos, ignora a autonomia do efeito declaratório da 

sentença, que acabaria sendo absorvido pela coisa julgada. Neste contexto, 

segundo Liebman, todos os efeitos da sentença podem ser produzidos antes ou 

independentemente da coisa julgada; eis aí o “erro lógico” em que incorre essa 

construção, por incluir, em um mesmo plano, os efeitos da sentença e a coisa 

julgada.  

 Destarte, para Liebman, a coisa julgada representa, em face dos efeitos 

produzidos pela sentença, um elemento novo que qualifica esses efeitos, indo além 

daquilo que eles propiciaram. 

 A distinção entre a eficácia da sentença e a autoridade de seus efeitos é 

uma das mais relevantes conquistas da ciência processual intentada por Enrico 

Tullio Liebman, e a consciência de que se trata de dois fenômenos distintos é a 

chave para a solução de muitos problemas teóricos e práticos relacionados com o 

instituto.63   

                                                 
63 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 306. 
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 No entanto, apesar de aparentemente correta e prevalecente na doutrina 

processual brasileira, alguns doutrinadores, como José Carlos Barbosa Moreira64 e 

Ovídio Baptista da Silva65, impugnam com veemência a formulação feita pelo autor 

italiano, com espeque, basicamente, no seguinte motivo: sejam quais forem os 

efeitos do provimento, eles se submetem à livre disposição das partes, sujeitando-se 

a inúmeras modificações. 

 Segundo a crítica feita à teoria de Liebman, a coisa julgada não consiste 

propriamente na imutabilidade dos efeitos da sentença, mas na imutabilidade do 

conteúdo do comando da sentença, ante a possibilidade de modificação dos seus 

efeitos. Exemplo disso seria a possibilidade de reconciliação do casal, a despeito do 

trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio, e o perdão pelo credor da 

quantia devida pelo devedor, ainda que este tenha sido condenado ao pagamento 

da dívida em provimento judicial final.  

 Em que pese o fato de ser plausível a modificação dos efeitos da sentença 

transitada em julgado, em função de um negócio jurídico celebrado 

espontaneamente pelas partes, resta clara a impossibilidade da obtenção de um 

novo provimento jurisdicional, junto a qualquer juiz, acerca do mesmo objeto antes 

decidido pela sentença revestida da cosia julgada.  

A chamada eficácia natural ou imperatividade da sentença, além de não se 

confundir com a coisa julgada, tampouco impede as partes de renunciarem aos 

direitos disponíveis que lhes foram concedidos pela decisão judicial. Significa 

apenas que a sentença, como ato estatal, impõe-se mesmo contra a vontade 

daquele que sofre os seus efeitos. 66 

Destaque-se que, no Direito Brasileiro, a possibilidade de acordo, mesmo 

depois de transitada em julgada a decisão – desde que se trate de situação jurídica 

disponível –, é ratificada pela regra do art. 850 do Código Civil: “apenas se algum 

                                                 
64  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais, n. 416, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1970. 
65 SILVA. Ovídio A. Baptista da Silva. SILVA. Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 1v.  
66 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 42. 
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dos transatores não tinha ciência da anterior coisa julgada é que será nula a 

transação”. 

Em arremate, conclui-se ser a coisa julgada a qualidade de imutabilidade 

que recai sobre o comando contido na parte dispositiva da sentença, não se 

confundindo com o próprio conteúdo do decisum, nem, muito menos, com os seus 

efeitos.  

 

2.2 Natureza jurídica: garantia constitucional 
 
 

A coisa julgada é um instituto cujo principal fundamento consiste na garantia 

à segurança jurídica consubstanciada na imutabilidade e na indiscutibilidade que 

atribui aos provimentos meritórios finais emanados pelo Poder Judiciário. 

Também indispensáveis à observância da segurança nas relações jurídicas 

são, além do instituto da coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

Esses três primados representam verdadeiras garantias fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. Nesse sentido, preleciona Francisco Gérson Marques de 

Lima: 

 

Estas três modalidades de direitos funcionam como autênticos elementos 
da segurança jurídica, e são corolários indissociáveis do Estado de Direito. 
Ao seu lado pode-se acrescentar, ainda, os prazos referentes ao 
ajuizamento das ações (prescrição) e ao exercício dos direitos 
(decadência), além dos prazos processuais e circunstâncias específicas 
pertinentes à prática de atos no (e para o) processo, na rubrica “preclusão”. 
67  

 

Segundo Canotilho, o Estado de Direito seria aquele que “visa conformar as 

estruturas do poder político e a organização da sociedade segundo a medida do 

direito” 68. Nessa perspectiva, a realização da justiça é um dos fins do Estado de 

                                                 
67 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Fundamentos constitucionais do processo: sob a 
perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 212. 
68 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 243-244. 
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Direito. Contudo, a realização das dimensões materiais do direito depende da 

existência de garantias que as viabilizem, concretizando-as. 

Assim, de nada valeria enumerar uma série de direitos sem que lhes fossem 

assegurados mecanismos processuais que tornassem possível a efetivação desses 

direitos. Por isso, a clássica distinção feita por Ruy Barbosa entre direitos e 

garantias: 

  

Ora, uma coisa são garantias constitucionais, outra coisa os direitos, de que 
essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança política ou 
judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana 
em sua existência subjetiva, ou nas suas situações de relação com a 
sociedade, ou os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionais 
stricto sensu são as solenidades tutelares, de que a lei circunda alguns 
desses direitos contra os abusos do poder. 
(...) 
A confusão, que irrefletidamente se faz muitas vezes entre direitos e 
garantias, desvia-se sensivelmente do rigor científico, que deve presidir à 
interpretação dos textos, e adultera o sentido natural das palavras. Direito 'é 
a faculdade reconhecida, natural, ou legal, de praticar, ou não praticar 
certos atos. Garantia, ou segurança de um direito, é o requisito de 
legalidade, que o defende contra a ameaça de certas classes de atentados, 
de ocorrência mais ou menos fácil. 
(...) 
 Verdade é que também não se encontrará, na Constituição, parte, ou 
clausula especial, que nos esclareça quanto ao alcance da locução 
'garantias constitucionais'. Mas a acepção é óbvia, desde que separarmos, 
no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que 
são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as 
disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam 
o poder. Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias; ocorrendo não 
raro juntar-se na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da 
garantia, com a declaração do direito. 69 

 

Jorge Miranda, por sua vez, também distingue direitos de garantias: 

 

Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a 
assegurar a fruição destes bens; os direitos são principais, as garantias são 
acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser objecto de um 
regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das 
pessoas e inserem-se directa e imediatamente, por isso, nas respectivas 
esferas jurídicas, as garantias só nelas se projectam pelo nexo que 

                                                 
69 BARBOSA, Ruy. República: teoria e prática. (Textos doutrinários sobre direitos humanos e 
políticos consagrados na primeira Constituição da República). Petrópolis: Vozes, 1978, p. 121 a 124. 
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possuem com os direitos; na acepção jus-racionalista inicial, os direitos 
declaram-se, as garantias estabelecem-se. 

70
    

 

As garantias funcionam como instrumentos assecuratórios dos direitos, 

constituindo, portanto, mecanismos de salvaguarda dos direitos fundamentais. Aliás, 

como muito bem assevera Márcio Augusto Diniz, “num sistema político democrático, 

a Constituição só poderá atingir as finalidades que lhe são próprias se ela for 

garantida de forma efetiva e eficaz” 71.  

A respeito da definição de garantia, assevera Arion Sayão Romita72 que “a 

eficácia do reconhecimento dos direitos fundamentais resulta em proporcionar a todo 

homem garantias contra atos (do Estado ou dos particulares) opressivos e 

arbitrários, aptos a agredir o valor básico da dignidade da pessoa humana”.  Podem 

ser classificadas, dentre outras formas, de garantias processuais e garantias 

materiais. 

As garantias processuais, como o próprio nome indica, são aquelas que 

dizem respeito ao processo em si, sendo aplicáveis a qualquer ramo do Direito 

Processual (Civil, Penal, Administrativo, Trabalhista, etc). Essas garantias visam a 

assegurar os direitos das partes pela via processual. São exemplos de garantias 

processuais, dentre outras, o direito ao devido processo legal, à ampla defesa, e à 

imparcialidade dos julgados. 

Em contrapartida, por garantias materiais entendem-se aquelas que não 

possuem natureza processual, mas de direito material, via de regra, constitucional. 

Podem-se mencionar como tais a proibição de censura (para a liberdade de 

expressão), a proibição de prisão sem ordem judicial ou em flagrante delito (para o 

direito de ir e vir) e a vedação ao confisco (para o direito de propriedade). Inclui-se, 

entre as garantias materiais, toda a parte instrumental relativa ao devido processo 

legal substancial: direito adquirido, autonomia da vontade, legalidade e ato jurídico 

                                                 
70 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. t. IV, Coimbra: Coimbra Editora, 1988, p. 89. 
71 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Constituição e Hermenêutica constitucional. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 1998, p. 193. 
72 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 
37. 
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perfeito. Marques de Lima73 observa que “as garantias materiais apresentam 

similitude com o próprio Estado de Direito, porquanto ostentam corolários típicos 

dele. E, em alguns casos, tendem a se confundirem com os direitos fundamentais”.  

A segurança jurídica e seus instrumentos, como a coisa julgada, são, sem 

dúvida alguma, mecanismos da ordem constitucional que visam a evitar arbítrios por 

parte do Poder Público. Nesse intuito, o constituinte de 1988 elencou, nos vários 

incisos do art. 5º, uma série de direitos e garantias fundamentais, dentre os quais, 

instrumentos próprios à defesa do cidadão como o habeas corpus (inciso LXVIII), o 

mandado de segurança (inciso LXIX) e o habeas data (inciso LXXII). 

A coisa julgada também foi inserta no mesmo dispositivo (artigo 5º, Capítulo 

I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do Título II – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais), e seu inciso XXXVI, no intuito de conferir segurança 

àqueles que se socorrem do Estado para a solução de seus litígios, a fim de impedir 

abusos quer por parte do Poder Público, quer perpetrados por particulares.    

Nessa perspectiva, afirma Canotilho que a segurança jurídica comportaria 

dois tipos de eficácia, uma ex post, e outra ex ante, a saber: 

 

(1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica dado que as 
decisões dos poderes públicos uma vez adoptadas, na forma e 
procedimento legalmente exigidos, não devem poder ser arbitrariamente 
modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando 
ocorram pressupostos matérias particularmente relevantes; (2) 
previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, 
fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, 
por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos 
normativos.74 

 

Assim, o instituto res judicata está relacionado tanto com a eficácia ex post 

como com a eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica. A eficácia ex ante, 

no tocante à coisa julgada, corresponderia à certeza de que tem o cidadão de que 

as decisões emanadas do Poder Judiciário, revestidas sob o seu manto, produzirão 

                                                 
73 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Fundamentos constitucionais do processo: sob a 
perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002, p.56. 
74 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 264. 
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os efeitos nelas declarados. Já a eficácia ex post refere-se à confiança do 

jurisdicionado, após formada a coisa julgada, de que esta não pode sofrer 

modificação arbitrária, ou seja, só será admitida sua impugnação nas hipóteses 

expressamente previstas em lei. 

A coisa julgada, que atua como verdade jurídica, responde a diversas 

expectativas de segurança jurídica: em primeiro lugar, a confiança que os 

jurisdicionados devem ter na certeza de um provimento jurisdicional final; em 

segundo lugar, a exigência da comunidade jurídica de que, a partir de um 

determinado momento e por motivos de paz social, se ponha fim à dúvida e à luta 

pelo direito que se busca em todo caso concreto. 75 

Destarte, ao falar-se em “relativização da coisa julgada” não é apenas a 

intangibilidade da res judicata que está em jogo, porquanto também se ameace o 

princípio que fundamenta este instituto e ao qual serve de garantia, qual seja, o 

princípio da segurança jurídica – informador do Estado Democrático de Direito. 

Coisa julgada é, portanto, garantia material da segurança jurídica, que, por sua vez, 

constitui princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Todos estão 

intimamente interligados e devem, pois, serem preservados como medida de 

segurança e de justiça.   

Enfim, a coisa julgada, dentro da dicotomia direitos-garantias, classifica-se 

como garantia, na medida em que se destina a tutelar direitos, de conotação, 

portanto, instrumental. Sua relevância é imbuída de alto teor axiológico, o que levou 

o constituinte a elevá-la à categoria constitucional. E porque é inerente a processos, 

donde ser um fenômeno tipicamente processual, também possui essa feição.  

 

2.3 Enquadramento jurídico-normativo 

 

A atividade jurisdicional do Estado tem por escopo assegurar às partes a 

solução dos conflitos a ele apresentados, aplicando, ao caso concreto, o 

                                                 
75 LUÑO’, Antonio-Enrique Pérez. Seguridad Jurídica. In: VALDÉS, Ernesto Garzón; LAPORTA, 
Francisco J. (Coord.). El derecho y la justicia. Madrid: Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000, p. 486. 
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ordenamento jurídico vigente. Destarte, a sentença de mérito visa, justamente, à 

composição definitiva da lide posta em juízo, almejando, assim, a pacificação social 

e a estabilidade das relações humanas, com a solução final das controvérsias. Eis a 

razão da necessidade de que a solução dada pela sentença de mérito seja dotada 

de estabilidade e imodificabilidade, a fim de que possa legitimar os pronunciamentos 

do Judiciário tornando certa a situação jurídica das partes. 

Nessa perspectiva, o objeto fundamental da sentença de mérito, enquanto 

lei reguladora dos direitos e deveres das partes no caso concreto, é tornar certa a 

situação jurídica das partes. Tal desiderato não seria atingido se os interessados 

pudessem, de qualquer sorte, dar início a um processo idêntico ao anterior, 

revogando ou desconsiderando a sentença prolatada no intuito de modificá-la ao seu 

bel prazer. 

  Fez-se necessária, pois, a edição de algumas normas jurídicas, 

constitucionais e infraconstitucionais que regulassem o instituto da coisa julgada, 

conferindo estabilidade às decisões judiciais finais. A esse respeito, muito 

propriamente afirma José de Albuquerque Rocha76:  

 

Foi, justamente, para impedir que a situação jurídica entre as partes, 
definida na sentença de mérito, pudesse ser objeto de novas definições, 
que o legislador editou normas, proibindo qualquer juiz de pronunciar-se, de 
novo, sobre situação jurídica substancial já definida por sentença não mais 
sujeita a recurso (CF, art. 5º, XXXVI, CPC, art. 467, e CPP, arts. 621 e ss).
   

Nesse contexto, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XXXVI, estabelece 

que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada”. Trata-se de verdadeira garantia constitucional do Estado Democrático de 

Direito, porquanto tutela o instituto da coisa julgada contra o alcance direto da lei, 

consubstanciando o primado da segurança jurídica nos provimentos jurisdicionais 

finais. 

Alguns adeptos à tese relativizadora da coisa julgada defendem uma 

interpretação deveras equivocada derredor desse dispositivo constitucional (art. 5º, 

XXXVI), restringindo seu alcance tão somente à garantia da irretroatividade da lei, 

                                                 
76 ROCHA, José Albuquerque. Teoria geral do processo. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 269-270. 
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não alcançando os institutos nele mencionados. Dessa forma, a norma em discurso 

conferiria relevo constitucional para a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito 

adquirido, apenas nos limites em que esses institutos funcionem como mecanismos 

de preservação da irretroatividade das leis. Como será demonstrado alhures, não é 

essa, entretanto, a mais acertada interpretação do preceito constitucional. 

Eduardo Talamini77 formula algumas diretrizes no intuito de rebater essa 

primeira concepção, reforçando a idéia de que o inciso XXXVI, do art. 5º da 

Constituição, confere ao próprio instituto da res judicata, em si mesmo considerado, 

o valor de garantia constitucional.  

O primeiro argumento em prol dessa segunda acepção consiste em que as 

normas sobre direitos e garantias fundamentais devem ser interpretadas de forma 

extensiva, de modo a proporcionar sua máxima efetividade. Assim, é inadmissível a 

interpretação que vislumbre, na coisa julgada, uma simples baliza à atividade 

legislativa, deixando de conferir a esse instituto a relevância constitucional que 

possui no ordenamento jurídico brasileiro.       

Além disso, a afirmação constante do inciso XXXVI de que não é dado à lei  

suprimir a coisa julgada é oponível não só ao legislador, mas, ao mesmo tempo, ao 

aplicador da lei, que não poderia permanecer livre para agir como bem entendesse. 

Devem, pois, observância à garantia constitucional da coisa julgada, tanto o 

legislador como o aplicador da lei. 78   

Assim, por força da coisa julgada, não só o legislador carece de poderes 

para dar nova disciplina a uma situação concreta já definitivamente julgada, como 

também o juiz está proibido de exercer a jurisdição outra vez sobre o caso, e, ainda, 

as partes não dispõem do direito de ação ou de defesa como meios de voltar a 

veicular em juízo a matéria já decidida. 79 

                                                 
77 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 50-
53. 
78 O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a esse respeito: RE 92.823, RTJ 99/794; RE 
112.405, RTJ 121/373. 
79  Acerca da extensão dada à expressão “a lei não prejudicará”, Eduardo Talamini assevera: “o inciso 
XXXV prevê apenas que a lei não excluirá o acesso à justiça – e no entanto ninguém duvida que a 
garantia ali consagrada vai muito além disso, impondo a qualquer palicador do direito o respeito a 
todas as derivações extraíveis da inafastabilidade da tutela jurisdicional”. Ibidem, p. 50.  
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Demais disso, é tão certo que o dispositivo constitucional sobredito consagra 

como garantia constitucional o próprio instituto da coisa julgada, que esta não pode 

ser suprimida da Constituição nem sequer mediante emenda constitucional (CF, art. 

60, § 4º, IV). Assim, enquanto, por um lado, a coisa julgada constitui uma garantia 

individual – pois confere estabilidade à tutela jurisdicional obtida pelo jurisdicionado; 

por outro, a coisa julgada apresenta também o de garantia institucional, objetiva – 

porquanto constitui pressuposto processual negativo de existência e de 

desenvolvimento válido do processo, evitando o processamento de demanda já 

julgada anteriormente pelo Estado.   

Discorda-se, portanto, com veemência, de recente doutrina que pretende 

atribuir caráter infraconstitucional ao instituto da coisa julgada na ordem jurídica 

brasileira, conferindo-lhe posição hierárquica inferior a todos os preceitos 

constitucionais com os quais, porventura, venha a entrar em colisão (v. capítulo 3, 

adiante). 

No entanto, coube ao legislador infraconstitucional, de fato, a precisa 

definição do regime da coisa julgada, disciplinado seu campo de incidência, as 

condições para sua formação, os limites subjetivos e objetivos, bem como os meios 

de revisão desse instituto. 

 A Lei de Introdução ao Código Civil complementa o texto constitucional ao 

dispor no art. 6º que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato 

jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Já o § 3º conceitua o que 

entendemos por coisa julgada formal: “chama-se coisa julgada ou caso julgado a 

decisão judicial de que já não cabe recurso”.   

Ainda no âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 467 do Código de processo 

Civil que se chama “coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e 

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”, ou 

seja, trata da imutabilidade conferida aos efeitos da sentença pelo seu trânsito em 

julgado.   

Todos esses elementos referentes ao instituto da coisa julgada, tais como 

sua classificação em coisa julgada formal e coisa julgada material; seus limites 

objetivo e subjetivo; sua relação com a justiça das decisões a qual visa a acobertar; 
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e, seu tratamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, serão analisados 

nos próximos tópicos, a seguir.  

 

2.4 Coisa julgada formal e material 

 

Ao ser proferida uma sentença, seja terminativa, seja definitiva, o 

ordenamento jurídico pátrio prevê uma série de recursos para que um outro órgão 

jurisdicional reexamine o que foi objeto de decisão.  

Ocorre que, em determinado momento, essa decisão torna-se irrecorrível, 

tanto na hipótese de se terem esgotado os recursos porventura admissíveis quanto 

no caso de ter decorrido o prazo sem que o recurso admissível tivesse sido 

interposto. Nesse momento, em que se torna irrecorrível a decisão judicial, ocorre o 

fenômeno da coisa julgada. 

Conceituando a coisa julgada, tem-se: 

 

A coisa julgada pressupõe o julgamento irretratável de uma relação jurídica 
anteriormente controvertida. Nesta razão, a autoridade da res judicata não 
admite, desde que já foi reconhecida a verdade, a justiça e a certeza a 
respeito da controvérsia, em virtude da sentença dada, que venha a mesma 
questão a ser ventilada, tentando destruir a soberania da sentença, 
proferida anteriormente, e considerada irretratável, por ter passado em 
julgado.80  

 

Pode-se conceituar a coisa julgada ou o caso julgado como o nome dado à 

decisão judicial de que já não caiba recurso (Lei de Introdução ao Código Civil, em 

seu art. 6º, § 3º).  Dessa forma, coisa julgada é a imutabilidade do comando 

emergente de uma sentença em sua existência formal, e ainda dos efeitos dela 

provenientes.  

Assim sendo, segundo a teoria de Liebman, majoritariamente adotada na 

doutrina processualista pátria, a coisa julgada deve ser considerada sob os aspectos 

                                                 
80 DE PLÁCIDO e Silva. Vocabulário jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 178. 
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formal e substancial, referindo-se o primeiro à imutabilidade da sentença, e o 

segundo, à imutabilidade dos seus efeitos: 

 

Nisso consiste, pois a autoridade da coisa julgada, que se pode definir com 
precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. 
Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do 
ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais 
intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e 
torna assim imutáveis , além do ato em sua existência formal, os efeitos, 
quaisquer que sejam, do próprio ato.

 81
 

 

É correto afirmar que a coisa julgada formal e a coisa julgada material são 

degraus de um mesmo fenômeno, vez que, uma (coisa julgada formal) é pressuposto 

lógico da outra (coisa julgada material), haja vista que seria impossível a formação 

desta sem a daquela. 82 

Todavia, é preciso diferenciar esses dois fenômenos. Isso porque a coisa 

julgada formal tem alcance limitado ao próprio processo em que foi proferida a 

sentença, impedindo que, naquele mesmo feito, se reabra a discussão já encerrada 

com o esgotamento dos recursos que podiam ser interpostos. Já a coisa julgada 

substancial, de outro lado, tem alcance mais amplo, tornando o conteúdo da 

sentença imutável e indiscutível em qualquer outro processo, sendo certo que não 

se poderá, ainda que em novo processo, retomar a discussão sobre aquilo que já foi 

objeto de decisão transitada em julgado.     

Cândido Rangel Dinamarco deixa clara essa distinção entre coisa julgada 

formal e material, a saber: 

 

A distinção entre a coisa julgada material e formal consiste, portanto, que a) 
a primeira é a imunidade dos efeitos da sentença, que os acompanha na 
vida das pessoas ainda depois de extinto o processo, impedido qualquer ato 
estatal, processual ou não, que venha a negá-los; enquanto que b) a coisa 

                                                 
81 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 4.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, 
p. 51. 
82 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 3 v. 
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julgada formal é fenômeno interno ao processo e refere-se à sentença como 
ato processual, imunizada contra qualquer substituição por outra.83   

 

Desse modo, quando se verifica a preclusão definitiva das questões 

propostas em juízo, por meio da obtenção de uma sentença não mais sujeita a 

impugnações, diz-se que referida decisão encontra-se “passada em julgado”, 

configurando-se aí a chamada coisa julgada formal. Nesta, o fenômeno da preclusão 

gera a imutabilidade da sentença, dentro do mesmo processo em que foi proferida. 

Chiovenda achou por bem classificá-la como a máxima preclusão, impedindo as 

partes de discutir, e o juiz de decidir novamente as questões já decididas. 

Assim, a coisa julgada formal atingirá, pelo fenômeno da preclusão, tanto as 

sentenças definitivas, que decidem o mérito da questão, quanto as sentenças 

meramente terminativas, que põem fim ao processo, porém não apreciam o mérito 

da lide. 

Conferida a imutabilidade à sentença pela preclusão máxima dos meios de 

impugnação (por força da coisa julgada formal), ocorre, em conseqüência, a 

imutabilidade do conteúdo ou comando da sentença, tornando-o estável, definitivo, 

inatacável, projetando-se além do processo em que foi praticado. Em conseqüência, 

os efeitos declaratórios, condenatórios ou constitutivos da sentença tornam-se 

também imutáveis. Por isso, dize-se que a sentença será a lei reguladora da lide 

decidida. 

A esse fenômeno, pelo qual a imperatividade do comando emergente da 

sentença adquire força de lei entre as partes, denomina-se coisa julgada material 

(ou substancial). O comando da sentença adquire autoridade de coisa julgada, 

quando impede que a relação de direito material entre as partes seja reexaminada 

ou decidida no mesmo ou em outro processo.  

Como a autoridade de coisa julgada tem por objetivo estabelecer segurança 

jurídica mediante a estabilização dos efeitos substanciais da sentença, só se há de 

falar em coisa julgada material em relação às sentenças de mérito. Assim, toda 

                                                 
83 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 38. 
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sentença que resolva ou não o mérito da lide é suscetível de coisa julgada formal, 

bastando, para tanto, que se torne irrecorrível. Porém, não se pode cogitar da 

possibilidade de uma suposta estabilização dos efeitos materiais de uma sentença 

que não os tem, por não ter sequer apreciado o mérito da demanda.  

Nessa perspectiva, uma sentença terminativa, por não passar de uma 

decisão sobre o processo, exaure nele a sua eficácia, não fazendo qualquer juízo de 

valor acerca do mérito da pretensão. Inexiste, pois, nesse caso, a formação da coisa 

julgada material, porquanto não há efeitos materiais da sentença a serem 

imunizados. 

Coisa julgada formal e coisa julgada material são, portanto, fenômenos 

distintos, a saber: a coisa julgada formal opera-se em qualquer sentença, a partir do 

momento em que preclui o direito do interessado de impugná-la, internamente à 

relação processual. Eis a razão pela qual a coisa julgada formal é pressuposto 

inarredável da coisa julgada material, uma vez que esta se caracteriza pela 

imutabilidade conferida tanto interna como externamente ao processo, imunizando-o 

também perante outras relações processuais.  

A coisa julgada material desempenha, portanto, duas funções precípuas: a 

de “imutabilidade”, uma vez que o encerramento da prestação jurisdicional impede o 

reexame da matéria; e a de “imperatividade”, pois obriga as partes a obedecerem ao 

que ficou determinado no julgado. 

Observe-se o conceito ditado no Código de Processo Civil, em seu art. 467: 

“denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 

sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. Constata-se, pois, 

uma confusão do legislador acerca dos aspectos formal e material da coisa julgada, 

sendo que a primeira parte do dispositivo refere-se aos efeitos substancias da res 

judicata, restando à última parte do preceito legal a definição de coisa julgada formal 

ligada à irrecorribilidade da decisão. 

Porque a sentença, como ato processual, põe fim à atividade jurisdicional do 

Estado, resolvendo a lide, sem os atributos da imutabilidade e da imperatividade, as 

decisões judiciais e a própria prestação jurisdicional do Estado estariam fadadas ao 

descrédito, uma vez que não seriam hábeis a restabelecer a ordem jurídica 
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quebrada, sendo impossível alcançar-se seu mister, qual seja, a pacificação social.

  

2.5 Limites: objetivo e subjetivo 

 

Ao tentar-se definir os limites da coisa julgada, procura-se delimitar o 

alcance de seus efeitos, seja do ponto de vista da extensão da matéria decidida, 

seja das pessoas que serão por ela atingidas.  

No que concerne ao limite objetivo da coisa julgada, busca-se, dentro da 

sentença, precisar o que transitou em julgado, ou seja, qual o comando da sentença 

que se tornou imutável pela ocorrência da res judicata.  

Nos termos do art. 468 do CPC, “a sentença, que julgar total ou parcialmente 

a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. A expressão 

“lide” é utilizada pelo legislador como o objeto do processo, ou seja, o mérito da 

demanda que se reveste de imutabilidade conferida pela coisa julgada material. Ora, 

o julgado nada mais é do que a decisão de uma lide e, por essa razão, seus limites 

são os limites de seu próprio objeto, ou seja, os limites que recaem sobre o 

julgamento da lide. Moacyr Amaral Santos84 corrobora com essa ilação, afirmando: 

“porque é a decisão de uma lide, o julgado não pode ser mais que tal decisão; mas 

aquilo que é, o é para todos, não somente para as partes”.  

Como se sabe, a sentença é composta, nos moldes do Código de Processo 

Civil, de três requisitos essenciais: o relatório, os fundamentos e o dispositivo (art. 

458, CPC). No limite objetivo, o que se torna definitivo e imutável é, tão somente, a 

parte dispositiva da sentença, sendo que o relatório e a fundamentação não são 

alcançados pela coisa julgada. Isso se dá porque, no relatório, apenas se qualificam 

as partes, resumem-se os pedidos do autor e a resposta do réu, bem como se 

registram as principais ocorrências do processo (art. 458, I), enquanto, na 

fundamentação, ainda que importe na fixação do alcance do dispositivo, não se 

                                                 
84 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 3 v, p. 62. 
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profere decisão, apenas se analisam as questões de fato e de direito (art. 458, II). 

Portanto, em regra, nada se decide fora da parte dispositiva da sentença.   

Tem-se difundido, na doutrina, a idéia de que a sentença se apresenta como 

um silogismo, em que a regra de direito figura como a premissa maior, enquanto a 

situação de fato, narrada na ação, constitui a premissa menor, de modo a propiciar, 

ao final, na conclusão, a aplicação do direito ao caso concreto apresentado. É no 

dispositivo, portanto, que o julgador irá decidir as questões anteriormente analisadas 

na parte da motivação da sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, 

os pedidos formulados pelos litigantes. Tal particularidade permite afirmar que uma 

sentença sem dispositivo é uma não-sentença, pois nada sentenciou, nada julgou. 

Ainda no que diz respeito à parte dispositiva da sentença, a melhor doutrina 

faz distinção entre o dispositivo direito – quando o juiz explicita, quantitativamente, o 

conteúdo da decisão – e indireto – quando o julgador se limita a declarar, de modo 

genérico, a rejeição ou o acolhimento do pedido, conforme a fundamentação 

anterior.85 

Neste caso, de dispositivo indireto, também a parte da motivação transitará 

em julgado, já que o julgador faz referência à fundamentação da decisão, 

reportando-se aos motivos ali explicitados para o provimento ou não dos pedidos 

formulados.  

De todo modo, critica-se a adoção da prática do dispositivo indireto pelos 

juízes e tribunais, porquanto dificulta sobremaneira o entendimento das razões 

expostas pelo julgador inviabilizando-se, assim, um controle mais minucioso das 

decisões judiciais por parte dos jurisdicionados. 

 Ainda que nada dispusesse a lei, explicitamente, a restrição da autoridade 

da coisa julgada à parte dispositiva da sentença é inerente à própria natureza do 

instituto e à sua finalidade precípua, qual seja, a de evitar a existência de conflitos 

práticos de julgados, não meros conflitos teóricos. 

                                                 
85 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Sistema dos Recursos Trabalhistas. 8. ed. São Paulo: LTr, 
1995, p. 94. 
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Contudo, dispõe o art. 469 do CPC: 

 

Art. 469 - Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no 
processo. 

 

A coisa julgada faz lei entre as partes nos limites da demanda, do pedido e 

da causa de pedir analisados pelo órgão julgador, bem como das questões 

decididas no processo, desde que constem da parte dispositiva do julgado. Portanto, 

é a relação jurídica decidida no processo, ou seja, a res in iudicium deducta, que não 

pode ser rediscutida.  

A esse respeito, dispõe o art. 470 do CPC que faz coisa julgada a resolução 

de questão prejudicial, se a parte assim o requerer, se o juiz for competente em 

razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 

É importante destacar que, em se tratando de relação jurídica continuativa 

(relações de trato sucessivo), caso ocorra modificação no estado de fato ou de 

direito, a parte poderá requerer a revisão do que foi estabelecido na sentença, não 

obstante a ocorrência do trânsito em julgado da decisão.  Tal possibilidade tem por 

fundamento a cláusula rebus sic standibus, correlacionada à teoria da imprevisão 

(art. 471, I, CPC).   

Relações jurídicas continuativas são aquelas reguladas por regras jurídicas 

que projetam no tempo os próprios pressupostos, admitindo variações dos 

elementos quantitativos e qualitativos.86  

Nos domínios do Processo do Trabalho, pode-se mencionar como exemplo 

o art. 873 da CLT, o qual permite a revisão da sentença normativa caso, decorrido 

mais de um ano, tiverem-se modificado as circunstâncias que a ditaram, tornando-se 

injustas ou inaplicáveis.  

                                                 
86 MIRANDA. Pontes de.Tratado da Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Forense, 1976.  
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Para rematar a análise dos limites objetivos da coisa julgada no sistema 

processual vigente, convém que seja explicitado o art. 474 do CPC, o qual dispõe: 

“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”. Trata-se da eficácia preclusiva da coisa julgada, ou seja, os 

motivos da decisão, bem como a verdade dos fatos e a apreciação da questão 

prejudicial não fazem coisa julgada, sendo irrelevante aquilo que a parte poderia ter 

alegado e não o fez. 

No que diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, a imutabilidade 

dos efeitos da sentença vincula somente os sujeitos que figuraram no processo, aos 

quais se dirigiu o decisum. Valendo-se de tradicional fórmula, estabelece o art. 472 

do CPC que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 

beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Os termos parte e terceiro utilizados no 

dispositivo legal referem-se, categoricamente, àquele que esteve e àquele que não 

esteve integrado à relação processual em que fora prolatada a sentença.       

Assim, em respeito ao seu limite subjetivo, a coisa julgada somente atinge 

as partes efetivamente envolvidas no processo (autor, réu, litisconsorte, assistente 

litisconsorcial e todos aqueles que adquiriam a condição de parte). Por 

conseqüência lógica, os terceiros, que não compuseram a relação processual, não 

serão atingidos pela coisa julgada. 

No entanto, não se pode negar a coexistência, ao lado da relação jurídica, 

que foi objeto de decisão e sobre a qual incide a coisa julgada, de inúmeras outras 

relações a ela ligadas de diversas formas. Nesse sentido, Carmen Azambuja87 

esclarece que o contexto intersubjetivo em que se encontra determinada demanda 

processual “é sempre maior que uma relação processual-individuada de lide pelo 

demandante sob o exame do juiz, pelo que o limite subjetivo da sentença e da coisa 

julgada será sempre dependente da extensão da lide em sua realidade da vida”. 

 Com efeito, as relações jurídicas não são estanques, herméticas, isoladas. 

Ao lado de toda relação jurídica, existe um cabedal de outras relações que lhe são 

subjacentes de forma que, quando determinada demanda é objeto de cognição por 

                                                 
87 AZAMBUJA, Carmen. Rumo a uma nova coisa julgada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1994, p. 109. 
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órgão judicial, com a prolação de uma sentença com trânsito em julgado, os efeitos 

daí decorrentes podem atingir terceiros indiretamente. Entretanto, o que não se 

admite, em prol da garantia constitucional do contraditório, é que o conteúdo de 

determinada sentença seja imposto a quem é diretamente interessado e não 

integrou a lide.  

 

2.6 Coisa Julgada e justiça das decisões 

 

Como restou evidenciado neste capítulo, as sentenças definitivas de mérito, 

após verificada a ocorrência da coisa julgada formal, em relação ao mesmo 

processo em que foram formuladas, adquirem a autoridade de coisa julgada 

material, que lhes atribui força vinculante e obrigatória também se refletindo fora do 

processo em que foram proferidas, conferindo-lhes imutabilidade aos seus efeitos, o 

que impede o reexame, no mesmo ou em outro processo, da relação de direito 

material decidida. 

Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro, edificado à luz de um Estado 

Democrático de Direito, não pode simplesmente dar relevância absoluta ao valor 

segurança, em detrimento de uma preocupação com a justiça das decisões 

emanadas pelo Poder Público. Não se pode olvidar, pois, da existência de 

sentenças injustas que, nem por serem injustas, deixam de fazer coisa julgada. 

Como se justificar isso? 

A doutrina processualista costuma apresentar dois principais fundamentos 

para a solução dessa questão: um de ordem política, outro de natureza jurídica.   

O fundamento de ordem política sustenta que a verdadeira finalidade do 

processo, como instrumento destinado à solução da lide, é fazer justiça  no caso 

concreto, por meio da aplicação da lei. Para amenizar a possibilidade do 

cometimento de injustiças, o ordenamento jurídico prevê uma série de recursos 

pelos quais as sentenças podem ser impugnáveis, permitindo, assim, o amplo 

reexame do litígio e a respectiva reforma da decisão, quer por juízes de primeiro 

grau, quer por órgãos colegiados de maior hierarquia. 
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Contudo, a busca pela justiça não pode ser infinita sob pena de se causar 

uma injustiça ainda maior: a perpetuação dos litígios e a total insegurança das 

relações jurídicas objeto das demandas. Há de colocar-se um termo final necessário 

ao processo, impedindo a eterna rediscussão da controvérsia, sob pena de cair em 

total descrédito a função essencial do Poder Judiciário, que consiste na solução 

definitiva dos litígios, almejando recobrar a paz social que fora quebrada quando da 

ocorrência de uma pretensão resistida entre as partes.    

A busca pela justiça das decisões é, de fato, importante. Contudo, a procura 

da justiça não pode ser indefinida. Deve ter, pois, um limite, por uma exigência de 

ordem pública, qual seja a estabilidade dos direitos, que inexistiria se não houvesse 

um termo além do qual a sentença se tornasse imutável. Logo, “não houvesse esse 

limite, além do qual não se possa argüir a injustiça da sentença, jamais se chegaria 

à certeza do direito e à segurança no gozo dos bens da vida” 88. Além disso, só teria 

sentido investir-se em um julgamento excepcional e por cima da coisa julgada se 

houvesse certeza de plena justiça nesta última decisão.  

Some-se a isso a possibilidade de, mesmo após ultrapassados todos os 

recursos ordinários (lato sensu) e constitucionais (por meio dos quais era possível a 

impugnação da sentença e a reforma da decisão), atingido o fenômeno do trânsito 

em julgado,  o Código de Processo Civil prevê, ainda, a possibilidade de ajuizamento 

da Ação Rescisória para desconstituição do julgado, em casos excepcionais 

dispostos taxativamente no rol de seu art. 485; por exemplo, quando houver ofensa 

a própria coisa julgada. É importante lembrar que, inclusive nesses casos – 

considerados graves vícios que podem eivar uma decisão – também a legislação 

prevê um prazo decadencial de dois anos para a propositura da Rescisória, não 

sendo admitida a eterna revisão da decisão. 

Não se pode ignorar, pois, que o instituto da coisa julgada pertence ao 

Direito Público e, mais precisamente, ao Direito Constitucional, sendo que a lei 

infraconstitucional poderá, excepcionalmente, desconsiderar parcialmente a 

autoridade da coisa julgada, desde que o faça de modo expresso, e com respeito 

                                                 
88 Nesse sentido:  SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 21. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 49. 3 v. 
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aos demais princípios constitucionais, como o devido processo legal adjetivo e 

substantivo, o duplo grau de jurisdição e a própria segurança jurídica. 

Após todos os recursos e meios de impugnação previstos em lei, por meio 

dos quais se objetiva alcançar a sentença mais justa possível, há uma necessidade 

teórica e prática de cessação definitiva do litígio e estabilidade nas relações 

jurídicas, tornando-se a decisão imutável.  

Leonardo Greco89 demonstra sua preocupação com a necessidade de  

delimitar-se um termo final à discussão dos litígios, destacando que “é preferível 

uma decisão eventualmente injusta do que a perpetuação dos litígios“.  De fato, 

nada mais injusto do que a possibilidade premente de uma incessante revisão dos 

julgamentos, mormente à luz da instrumentalidade e da efetividade que devem 

nortear o processo.    

O que se verifica, portanto, como fundamento político para a proteção da 

coisa julgada no ordenamento jurídico pátrio, é que existem motivos de ordem 

prática, de exigência social, a impor que, a partir de dado momento, a sentença se 

torne imutável, por adquirir autoridade de coisa julgada, conferindo, assim, 

segurança jurídica aos jurisdicionados em relação aos provimentos judiciais finais 

emanados pelo Poder Público quando do exercício da jurisdição. 

Para Luiz Fux, o fundamento político da coisa julgada não possui qualquer 

compromisso com a veracidade ou a justiça da decisão, mas com a estabilidade e 

segurança sociais. Por isso, enxerga a imutabilidade como “fator de equilíbrio social 

na medida em que os contendores obtêm a última e decisiva palavra do Judiciário 

acerca do conflito intersubjetivo”. Assim, segundo ele, “a imperatividade da decisão 

completa o ciclo necessário de atributos que permitem ao juiz conjurar a 

controvérsia pela necessária obediência ao que foi decidido”. 90   

A doutrina oferece um outro fundamento para fins de justificativa da 

necessidade de salvaguarda das sentenças pela autoridade de coisa julgada, qual 

                                                 
89 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 250. 
90 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento, processo de execução 
e processo cautelar. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 822. 
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seja o fundamento de natureza jurídica. Contudo, não há entre os juristas uma 

unidade de pensamento acerca desse fundamento, existindo teorias as mais 

diversas possíveis. Por tratar-se de tema dos mais controvertidos, far-se-á, por isso, 

um breve aparato das principais idéias a respeito. 91 

Pela teoria da presunção da verdade, defendida por juristas da Idade Média, 

a autoridade da coisa julgada fundamentava-se na presunção de verdade contida na 

sentença.  

Savigny elaborou a chamada teoria da ficção da verdade, partindo do 

pressuposto de que também as sentenças injustas, resultantes de erro de fato ou de 

direito, transitam em julgado, tendo de serem reconhecidas como verdade tanto 

pelas partes, como por qualquer juiz, no mesmo ou em outro processo. Destarte, 

para essa teoria, na sentença, nada mais há do que uma ficção da verdade, uma 

aparência havida como verdade, seja ela, de fato, verdade, ou não. A autoridade da 

coisa julgada está, pois, na ficção de verdade existente na sentença.      

Deve-se a Pagenstecher a teoria da força legal, substancial da sentença 

segundo a qual toda sentença, mesmo a meramente declaratória, é constitutiva de 

direito, produzindo um direito novo acrescido à certeza jurídica que dela emana. O 

fundamento da coisa julgada está, portanto, no direito novo (quid), por força de lei 

criado pela sentença, ou seja, a sentença, pelo seu trânsito em julgado, atribui ao 

direito substancial, por ela criado, força de lei. 

A teoria da eficácia da declaração, por sua vez, tem por defensores Hellwig, 

Binder, Stein, dentre outros, e preconiza que o fundamento da autoridade da coisa 

julgada estaria na eficácia da declaração de certeza contida na sentença. A 

declaração de certeza produz a eficácia de impor às partes, bem como ao juiz que 

proferiu a sentença e aos demais juízes, a observação da declaração nela contida. 

Conforme a teoria da extinção da obrigação jurisdicional, que se deve a Ugo 

Rocco, os conceitos de sentença e de coisa julgada estão atrelados aos conceitos 

de ação e de jurisdição. A sentença constitui-se, portanto, no ato culminante do 

processo pelo qual o Estado, após ser provocado pelo cidadão no exercício do seu 

                                                 
91 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 21. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 3 v, p. 49-56. 
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direito de ação, declara o direito aplicável ao caso concreto, prestando a sua 

obrigação jurisdicional. A sentença é, para essa teoria, fruto da satisfação da 

obrigação jurisdicional conjugada à extinção do direito de ação. A autoridade de 

coisa julgada atribuindo indiscutibilidade e estabilidade à sentença se justifica uma 

vez que não pode mais ser discutida, porque o interessado não tem mais o direito de 

provocar a jurisdição, nem pode ser novamente decidida, porque, para o caso 

concreto, a jurisdição está extinta. 

Pela teoria da vontade do Estado, cujo mais ilustre defensor fora Chiovenda, 

a força obrigatória da sentença, bem como sua imutabilidade e indiscutibilidade são 

conferidas pelo Estado, que garante a alguém o bem da vida objeto da demanda.  

Carnelutti propõe uma teoria segundo a qual a autoridade da coisa julgada 

está no fato de esta provir do Estado, sendo que a sentença contém imperatividade 

por consistir um ato estatal. É, pois, na imperatividade do comando da sentença que 

se verifica a coisa julgada. Dessa forma, propõe uma inversão: primeiro formar-se-ia 

a coisa julgada material, a qual, pela preclusão dos recursos, se transformaria em 

coisa julgada formal. 

Enquanto, para as mais variadas teorias, a coisa julgada é vista como um 

dos efeitos da sentença, a teoria de Liebman, como foi visto no capítulo anterior, vê, 

na coisa julgada, uma qualidade especial da sentença, que reforça sua eficácia, 

consistindo na imutabilidade da sentença como ato processual (coisa julgada formal) 

e imutabilidade dos seis efeitos (coisa julgada material). 

 Verifica-se, pois, no instituto da coisa julgada, a um só tempo, um caráter 

eminentemente processual, com repercussões materiais. Isso porque a situação 

jurídica que se constitui com o advento da coisa julgada – proibição de que se emita 

novo comando jurisdicional sobre o mesmo objeto anteriormente julgado – não 

concerne ao direito material, mas ao processo. Entretanto, não há como negar que o 

instituto se situa no limite entre o direito material e o processo, quando incide sobre 

as sentenças de mérito perpetuando um determinado ato jurisdicional que incidiu 
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sobre a esfera jurídico-material do jurisdicionado, trazendo repercussões 

substanciais à sua própria vida. 92   

 O modelo constitucional de processo forjado à luz do Estado Democrático de 

Direito optou pela garantia da coisa julgada como instituto assegurador da 

segurança jurídica no âmbito das relações processuais. Contudo, o valor justiça não 

restou desconsiderado. O sistema processual pátrio prevê uma série de 

mecanismos senão garantidores, viabilizadores da justiça das decisões judiciais. 

Destaque-se, dentre outros, o manancial de recursos de que pode se valer a parte 

para impugnar a sentença; a garantia do duplo grau de jurisdição com a 

possibilidade de revisão do julgado por um órgão jurisdicional hierarquicamente 

superior; e a previsão de ajuizamento de Ação Rescisória, em casos de suma 

gravidade, para desconstituir sentenças de mérito transitadas em julgada.     

     

2.7 Coisa Julgada na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

 

     A Convenção Americana relativa aos direitos do homem93 prevê, em seu 

artigo 67, que “a sentença da Corte é definitiva e sem recurso. Em caso de 

contestação sobre o sentido e o alcance da sentença, a Corte se pronunciará sob 

petição de uma das partes, introduzida num prazo de oitenta dias a contar da data 

de pronunciamento da sentença”. Dispõe, ainda, o art. 68 (1) da referida Convenção 

que “os Estados partes da presente convenção se comprometem a conformar com 

as decisões pronunciadas pela Corte em todo o litígio no qual eles forem partes”.  

Observa-se, assim, que o princípio da autoridade da coisa julgada, na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (C.I.D.H.), simboliza a natureza definitiva e 

obrigatória da decisão jurisdicional, assentada na impossibilidade de contestação 

pelas partes do provimento emanado pela Corte na solução de um litígio 

determinado que lhe fora submetido.  

                                                 
92 Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco enquadra a coisa julgada material entre os “institutos de 
direito processual material”. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. 3v, p. 303. 
93 Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969.   
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 Demais disso, o princípio da coisa julgada apresenta-se como uma exceção 

preliminar (pressuposto processual negativo) que impede um novo debate sobre o 

tema objeto da demanda anterior, uma vez constatada a identidade de elementos da 

ação (partes, pedido e causa de pedir). Nesse sentido, a res judicata consubstancia 

a regra do non bis in idem, uma vez que os fatos constatados e os direitos 

reconhecidos pela decisão revestida de imutabilidade, não poderão ser discutidos 

novamente.                               

Vale esclarecer que a coisa julgada, na C.I.D.H., encontra supedâneo na 

necessidade social de solução da controvérsia jurisdicional, com o fito de responder 

à necessidade de segurança jurídica. O interesse social justifica, portanto, a um só 

tempo, a imutabilidade do provimento jurisdicional, a execução da sentença e a 

imutabilidade da decisão. 94 

Questão por demais importante a ser discutida é do exame da coisa julgada 

interna por Tribunais Supranacionais.  

O Estado Brasileiro, por meio de sua adesão à Convenção Americana de 

Direitos Humanos, reconhece inclusive a jurisdição da Corte Interamericana para o 

julgamento de denúncias de violação do Pacto de San José da Costa Rica. Referida 

Corte tem-se ocupado primordialmente de casos em que as violações recaem sobre 

os mais essenciais dos direitos humanos, tais como a vida, a integridade física e a 

liberdade, e ocorrem à margem de qualquer procedimento institucionalizado. 95  

Porém, a tendência é que a Corte Interamericana possa ampliar seu foco de 

atuação, incluindo a proteção de outros direitos e garantias fundamentais. Nessa 

evolução, assumirá extrema relevância a tutela supranacional do processo civil, nos 

moldes do que ocorreu na Europa. Preocupa-se, contudo, com a dificuldade de 

aplicação da sentença interamericana às decisões judiciais pátrias, pela ausência de 

um instrumento jurisdicional específico que respalde, de modo expresso, a retirada 

                                                 
94 BRANT, Leonardo Nemer Caldeira. A autoridade da coisa julgada no Direito Internacional 
Público. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 32. 

 
95 GALLI, Maria Beatriz. A comissão interamericana de direitos humanos e o seu papel central no 
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In: GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, 
Flávia. (Coord.). O Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos e o Direito 
Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. 
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total ou parcial de eficácia de uma sentença interna revestida de coisa julgada, pela 

aplicação da sentença externa, prolatada no âmbito dessa Corte.  

A discussão da relativização dos efeitos da coisa julgada formada sobre uma 

decisão prolatada por órgão jurisdicional pátrio em face uma sentença emanada da 

Corte Interamericana de Direitos, mormente quando se trate de direitos 

fundamentais é tema que merece um estudo profícuo e mais aprofundado, por 

envolver, inclusive, temas de Direito Internacional, notadamente no que diz respeito 

à soberania do Estado e à sua submissão aos Tribunais Internacionais.    

Em que pese a importância de um estudo criterioso acerca da delimitação do 

alcance da res judicata no sistema interamericano de direitos humanos, cumpre aqui 

explorar-se o seguinte tema, também pertinente ao objeto de estudo da presente 

dissertação: o tratamento dado à coisa julgada no Anteprojeto de Código Modelo de 

Processos Coletivos para a Ibero-América 96. 

Para tanto, convém uma pequena digressão acerca dos direitos coletivos. 

Os direitos individuais homogêneos não são direitos essencialmente coletivos, mas 

acidentalmente coletivos, uma vez que pertencem a titulares determinados, que 

podem ser tratados individualmente, mas que, por força de sua origem comum, a lei 

permite que sejam tratados coletivamente num único processo.  Diferenciam-se, 

pois, dos direitos essencialmente coletivos (direitos difusos e coletivos), em que o 

regime da coisa julgada é o da eficácia erga omnes, porquanto o julgamento da 

demanda seja uniforme para todos. 97 

Com relação à coisa julgada, o Código Modelo assemelha-se, quanto ao 

tratamento das ações envolvendo interesses individuais homogêneos, ao disposto 

no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Observe-se: 

 
Código de Defesa do Consumidor  Código Modelo de Processos Coletivos para a 

Ibero-América 

“Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este 
código, a sentença fará coisa julgada: 

“Art. 30. Nas ações coletivas de que trata este 
código, a sentença fará coisa julgada erga 
omnes, exceto se o pedido for julgado 

                                                 
96  O Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América – como o próprio nome já diz – 
deve ser apenas um modelo, a ser adaptado às peculiaridades locais, que serão levadas em 
consideração na atividade legislativa de cada país.   
97 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 2005, p. 203-204. 
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I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese 
em que qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação, com idêntico fundamento valendo-se de 
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo 
único do art. 81; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, 
categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso 
anterior, quando se tratar da hipótese prevista no 
inciso II do parágrafo único do art. 81; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência 
do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo 
único do art. 81. (ou seja, no caso dos direitos 
individuais homogêneos). 

(...) 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de 
improcedência do pedido, os interessados que não 
tiverem intervindo no processo como litisconsortes 
poderão propor ação de indenização a título 
individual.” 

improcedente por falta de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra 
ação, com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova. 

§ 1º Mesmo na hipótese de improcedência 
fundada nas provas produzidas, qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação, com 
idêntico fundamento, quando surgir prova nova, 
superveniente, que não poderia ter sido 
produzida no processo. 

 § 2º Tratando de interesses ou direitos 
individuais homogêneos, em caso de 
improcedência do pedido, os interessados 
poderão propor ação de indenização a título 
individual.” 

 

Distingue-se, pois, a coisa julgada nos direitos difusos e coletivos – que 

possui efeitos erga omnes, exceto se a sentença for julgada improcedente por 

ausência de provas – da coisa julgada nos direitos individuais homogêneos – nos 

quais os terceiros poderão se opor caso desejem confrontar a decisão proferida.    

É de grande valia, nos dois códigos, a salvaguarda dos indivíduos, titulares 

de direitos subjetivos determinados, da coisa julgada desfavorável, dando-lhes a 

oportunidade de insurgirem-se contra o comando da sentença coletiva mediante 

instrumentos processuais adequados. Contudo, cabe ressaltar que se trata aqui de 

proteção aos direitos coletivos lato sensu a justificar o temperamento quanto à 

sentença desfavorável por insuficiência de provas, a qual, simplesmente, não faz 

coisa julgada. 

Rodolfo de Camargo Mancuso destaca que a técnica da coisa julgada 

secundum eventum litis tem sido prestigiada pela legislação brasileira (art. 18 da Lei 

4.717/1965; art. 16 da Lei 7.347/1985; art. 103 da Lei 8.078/1990), resistindo, assim, 

à crítica de que a coisa julgada, tendo natureza adjetiva, não poderia apresentar 

modalidades em função do nível de cognição exercido – se exauriente ou parcial; 

sobre prova plena ou não. A utilização da técnica será acatada, em se tratando de 
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coisa julgada nas ações que envolvam interesses metaindividuais de diversa 

natureza e abrangência (difusos; coletivos em sentido estrito), contribuindo, assim, 

para que se possa guardar devida proporção e simetria com o âmbito maior ou 

menor do conflito, no que tange à indivisibilidade do objeto e à indeterminação dos 

sujeitos concernentes. Consequentemente, é razoável entender que a coisa julgada 

coletiva secundum eventum litis se justifica porque, de um lado, previne a colusão 

entre as partes (que poderiam industriar um processo simulado, preordenado a uma 

sentença de improcedência, que ficaria oportunamente coberta pela coisa julgada 

material); de outro lado, ao não permitir a formação da coisa julgada material quando 

a improcedência do pedido derive de insuficiência de provas. A técnica em questão 

preserva, em boa medida, a situação dos indivíduos concernentes ao thema 

decidendum, que, dessa forma, não sofrem, em suas demandas próprias, os 

reflexos indiretos da rejeição da demanda coletiva.98 

Vale ressaltar, contudo, que a coisa julgada secundum eventum litis diz 

respeito à autorização legal de que algumas sentenças não sejam atingidas pela 

coisa julgada material, desde que o juiz tenha declarado a rejeição da demanda, por 

insuficiência de provas, explícita ou implicitamente, na motivação ou no dispositivo 

da sentença. Caso não a declare expressamente, nem mediante embargos 

declaratórios oponíveis por omissão do decisum, somente pela via rescisória poderá 

pleitear-se a desconstituição do julgado, seja com base na hipótese de documento 

novo (CPC, art. 485, VII), seja, até, com base em violação a literal disposição de lei 

(CPC, art. 485, V), dentro do biênio decadencial legalmente estabelecido. 

Foi o jurista Antônio Gidi quem sustentou uma tese ainda mais liberal 

segundo a qual, a sentença desfavorável proferida em matéria de interesses difusos 

e coletivos (stricto sensu) faria coisa julgada secundum eventum probationis, ou 

seja, somente de acordo com a prova produzida. Assim, sempre que qualquer 

legitimado propuser, com o mesmo fundamento, uma segunda ação coletiva com 

novo material probatório, restará demonstrado que a ação anterior foi julgada com 

base em material probatório insuficiente (p. ex.: dano ambiental em que só o 

desenvolvimento científico sucessivo à coisa julgada pode demonstrar a nocividade 

                                                 
98 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 526.   
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do produto químico utilizado). 99 Referida tese, entrementes, apresenta-se, pelo 

menos à primeira vista, atentatória aos valores de segurança jurídica e de certeza do 

direito abrigados pela coisa julgada.  

O Direito Brasileiro, contudo, não é contrário à coisa julgada secundum 

eventum probationis, utilizando-a tradicionalmente em matéria de ações 

constitucionais, como o mandado de segurança e o habeas corpus. Nesse sentido, 

exemplifica Ada Pellegrini Grinover: 

 

Com efeito, em matéria de mandado de segurança, e, que o pedido do 
impetrante deve basear-se em prova documental, de regra juntada com a 
petição inicial, a sentença de rejeição faz coisa julgada, formal e material, 
mas não preclui a via do processo comum, em que o pedido se baseie em 
outras provas (Lei n. 1.533/51, art. 15). O mesmo ocorre com o habeas 
corpus, em que a denegação do pedido teve por fundamento um 
determinado conjunto de provas analisadas pelo órgão julgador, ficando a 
coisa julgada restrita ao mesmo, de modo a não ficarem preclusos a 
apresentação e o exame de outra impetração, baseada em novos 
elementos probatórios, que permitam cognição diversa da matéria 
anteriormente apreciada. 100    

 

Ada Pellegrini Grinover juntamente com Antonio Gidi e Kazuo Watanabe, 

reestudando a matéria, por ocasião da elaboração do Código Modelo de Processos 

Coletivos para a Ibero-América, verificaram que a possibilidade de reabertura do 

processo com qualquer prova nova, não produzida durante a instrução, colidiria com 

o tradicional princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, por meio da qual 

estariam acobertadas pela imutabilidade não só as questões levantadas no 

processo, como também as questões que poderiam, à época, terem sido levantadas 

e não o foram (CPC, art. 474). Por essa razão, os autores mencionados restringiram 

a possibilidade de reabertura do novo processo às hipóteses de provas que não 

existiam à época do primeiro processo, e que, portanto, não poderiam ter sido 

produzidas. Essa idéia abre perspectivas para uma nova visão, mais ampla, do 

instituto da coisa julgada rebus sic standibus, em que não é a situação fática que 

sofre mudanças, mas em que se concretiza uma prova nova, superveniente, sobre o 

                                                 
99 GIDI, Antonio. Coisa julgada e listispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
113 e ss.  
100 GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 2005, p. 222. 
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(in)veracidade do mesmo fato. 101 Assim, a prova serve, apenas, para demonstrar a 

situação fática preexistente, cuja veracidade modifica-se sobremaneira pela 

possibilidade de realização de um novo meio de prova. A prova em si, não é nova – 

a simples prova nova não é razão para o ajuizamento da rescisória. Porém, o meio 

de atingi-la é novo, superveniente.  

De modo geral, a doutrina entende como novo, para efeito de ajuizamento 

da Ação Rescisória, somente o documento que preexistia à decisão rescindenda, ou 

seja, o documento cronologicamente velho, já existente ao tempo da prolação da 

decisão rescindenda, mas que não era da ciência do interessado ou de possível 

utilização à época do processo. 102 

Essas considerações são de suma importância para a discussão da tese 

mais adiante analisada, que prega a desconsideração da autoridade da coisa 

julgada, tendo como um dos fundamentos apresentados o tratamento destinado à 

coisa julgada nas ações coletivas, tentando equipará-lo aos casos em que estão 

envolvidos direitos individuais (Ex: ação de investigação de paternidade julgada 

improcedente por falta de provas e exame de DNA posterior ao trânsito em julgado 

da decisão 103). Nesses casos, trata-se de direitos individuais do cidadão cujas 

regras de trânsito em julgado não se submetem aos critérios especiais definidos 

para as sentenças cujo conteúdo envolve questões afetas a direitos transindividuais. 

Não se há de justificar a utilização da técnica aqui mencionada quando não se tratar 

de interesses coletivos, sob pena de conferir-se total insegurança jurídica às 

relações envolvendo a titularidade e/ou exercício de direitos de natureza 

eminentemente individual.   

                                                 
101 Ibidem, p. 224. 
102 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Ação Rescisória no Processo do Trabalho. 4. ed. São 
Paulo: LTr, 2005, p. 273. 
103 STJ, REsp. nº226.436/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Por unanimidade, 
votaram com o relator os Min. Barros Monteiro, César Asfor Rocha, Aldir Passarinho Jr. e Ruy 
Rosado de Aguiar.  “EMENTA:“Processo Civil. Investigação de paternidade. Repetição de ação 
anteriormente ajuizada, que teve seu pedido julgado improcedente por falta de provas. Coisa julgada. 
Mitigação. Doutrina. Precedentes. Direito de Família. Evolução. Recurso acolhido.”  
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CAPÍTULO 3 
DOUTRINA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA: PRINCIPAIS 
CONTRIBUIÇÕES 

 

No âmbito da doutrina relativizadora da “coisa julgada inconstitucional”, 

poderá ocorrer ofensa direta à Constituição por uma decisão que, conquanto 

acobertada pelo instituto da res judicata, venha a ferir princípios constitucionais 

basilares de todo o ordenamento jurídico. 

Nesse caso, deverá ser preservada a sentença transitada em julgado eivada 

de inconstitucionalidade, em prol da segurança jurídica dos litigantes e, em 

detrimento da própria Constituição Federal, lei maior do país, atentando contra a 

segurança jurídica de todo o ordenamento? 

A maioria da doutrina que primeiro se manifestou sobre o tema entende que 

não, sendo a ofensa direta à Constituição uma das possibilidades de relativização da 

coisa julgada, derruindo o caráter absoluto até então atribuído a esse instituto. 

Comungando deste entendimento, José Augusto Delgado104 afirma ser a coisa 

julgada uma entidade definida e regrada pelo direito formal, via instrumental, que 

não se pode sobrepor aos princípios e às regras constitucionais. 

Corroborando com essas noções, passam os processualistas a analisar os 

instrumentos processuais hábeis a fazer sanar o fenômeno da “coisa julgada 

inconstitucional”, prevalecendo, na jurisprudência, o uso da Ação Rescisória para tal 

finalidade. 

Porém, segundo alguns doutrinadores, tal solução esbarrar-se-ia no prazo 

decadencial de 2 (dois) anos atribuídos à Ação Rescisória no art. 485 do CPC, caso 

fosse aplicada à “coisa julgada inconstitucional” as mesmas regras destinadas à 

coisa julgada ilegal (hipóteses de Rescisória), de maneira que, em se tratando de 

sentença que afronte a Constituição Federal, a declaração de inconstitucionalidade 

não seria submetida ao prazo decadencial de dois anos. 

                                                 
104 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2002.  
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Dentre outros remédios processuais indicados pelos doutrinadores que 

pregam a ampla relativização da “coisa julgada inconstitucional”, destaca-se o da 

possibilidade de decretação, de ofício, e a qualquer tempo, da invalidade da sentença 

que, mesmo após o trânsito em julgado, se mostrar inconstitucional, seja por meio de 

Ação Declaratória de Nulidade, seja por Ação Rescisória não sujeita a prazo 

decadencial, seja em Embargos à Execução em que se argua inexigibilidade do título, 

nos moldes do que permite o art.475-L do CPC. 

Analisam-se, a seguir, os posicionamentos dos principais estudiosos do 

tema, como Paulo Otero, José Augusto Delgado, Carlos Valder do Nascimento, 

Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Theodoro Júnior, Teresa Arruda Alvim 

Wambier, dentre outros. 

Apresenta-se, neste capítulo, a produção acadêmica a respeito da tese 

relativizadora do instituto da coisa julgada, fazendo-se um breve estudo, a priori, dos 

prosélitos da doutrina que defende a ampla desconsideração, a qualquer tempo, e 

pelos mais variados instrumentos processuais, da “coisa julgada inconstitucional”, 

sendo que a análise crítica dessa doutrina será evidenciada no capítulo 5, com 

embasamento teórico em obras da lavra de outros processualistas, tais como Nelson 

Nery Junior, Ignácio Botelho de Mesquita, Rosemiro Pereira Leal, Luiz Guilherme 

Marinoni, Leonardo Greco, Eduardo Talamini, Araken de Assis e Alexandre Freitas 

Câmara que se posicionaram contra essa tese desconsideracionista, propondo-se, a 

posteriori, uma análise constitucional da relativização do instituto da res judicata. 

 

3.1 A contribuição de Paulo Manuel de Sousa Otero  

 

O ensaio de Paulo Otero105, sobre o caso julgado inconstitucional, foi o 

primeiro livro, na doutrina processualista portuguesa, a tratar sobre o assunto. Em 

sua obra, o autor propõe um estudo do tema da relativização da coisa julgada à luz 

da Constituição, estando repleta de observações importantes, de grande valia para o 

                                                 
105 OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: 
Lex, 1993. 
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estudo do tema, no Direito Brasileiro, respeitadas as respectivas diferenças entre os 

dois ordenamentos. 

Dedicando-se ao exame do valor e da eficácia das sentenças jurisdicionais 

acobertadas pela coisa julgada que contrariem regras e princípios constitucionais, o 

autor português denominou esse fenômeno de “caso julgado inconstitucional”, 

expressão esta que, adaptada pela doutrina brasileira, deu origem à chamada “coisa 

julgada inconstitucional”.   

Iniciando sua obra com a distinção entre inexistência e inconstitucionalidade 

das decisões judiciais, Paulo Otero salienta que as meras aparências de actos 

judiciais não são merecedoras sequer do conceito de inconstitucionalidade, por 

serem inexistentes juridicamente, e assim afirma: “Apenas as decisões judiciais com 

o mínimo de identificabilidade são passíveis de um juízo de inconstitucionalidade”106.       

O doutrinador lusitano afirma ser costumeiro pressupor-se a 

inconstitucionalidade das decisões judiciais sempre vinculadas à aplicação de 

normas, residindo nestas a inconstitucionalidade. Sob essa ótica, haveria tão 

somente duas opções de configuração do “caso julgado inconstitucional”: ou a 

decisão judicial estaria eivada de vício por aplicar uma norma inconstitucional, ou, 

pelo contrário, por recusar a aplicação de uma norma em perfeita sintonia com a 

Constituição. 

Assim fosse, negar-se-ia o efeito do caso julgado inconstitucional à decisão 

judicial que, a despeito de estar fundada em normas constitucionais, restaria 

inconstitucional por seu conteúdo ofender direta e imediatamente a Carta 

Constitucional. 

Nesse contexto, Paulo Otero sugere três situações em que se pode verificar 

a ocorrência do caso julgado inconstitucional, a saber: 

 

A) Primeira situação - a decisão judicial cujo conteúdo viola directa e 
imediatamente um preceito ou um princípio constitucional;  

B) Segunda situação - a decisão judicial que aplica uma norma 
inconstitucional; 

                                                 
106 Ibidem, p. 64. 
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C) Terceira situação - a decisão judicial que recusa a aplicação de uma 
norma com o fundamento de que a mesma é inconstitucional, sem que se 
verifique qualquer inconstitucionalidade da norma.107 

 

Reforçando suas idéias, o processualista português traz à baila o caso, 

tratado por Eduardo Couture, de um fazendeiro rico que gerou um filho com uma 

empregada, muito simples e, para fugir às responsabilidades, solicitou que esta 

nomeasse um procurador, de confiança dele, para promover a ação de investigação 

de paternidade. No processo, o fazendeiro negou os fatos, e o procurador do menor 

e da mãe, que agia em conluio com o fazendeiro, negligenciou o ônus da prova, e os 

pedidos formulados na demanda foram julgados improcedentes. Tal decisão 

transitou em julgado (já que o advogado da mãe – em conluio – não recorreu) e, 

mais tarde, o filho, já atingindo a maioridade, moveu novamente ação de 

investigação de paternidade, esbarrando na coisa julgada.   

Mesmo dando relevância ao princípio da segurança jurídica no plano do 

ordenamento jurídico-constitucional, Paulo Otero afirma o caráter relativo do caso 

julgado, não descartando a possibilidade de sua impugnação, afirmando: 

 

A idéia de defesa da segurança e certeza da ordem jurídica constituem 
princípios fundamentadores de uma solução tendente a limitar ou mesmo 
excluir a relevância da inconstitucionalidade como factor autónomo de 
destruição do caso julgado. No entanto, se o princípio da 
constitucionalidade determina a insusceptibilidade de qualquer acto 
normativo inconstitucional se consolidar na ordem jurídica, tal facto poderá 
fundamentar a possibilidade, senão mesmo a exigência, de destruição do 
caso julgado desconforme com a Constituição. 108  

 

A teoria desenvolvida é no sentido de possibilitar a desconstituição da coisa 

julgada, conquanto não se possa desfigurar a segurança e a certeza características 

desse instituto, permitindo sua desconstituição em ação autônoma intentada para 

esse fim, em busca da sindicabilidade, dos atos do Poder Judiciário no que diz 

respeito à observância do Texto Constitucional Lusitano. 

                                                 
107 Ibidem, p. 65. 
108 Ibidem, p. 93. 
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Contudo, vale lembrar que as teses propostas por Paulo Otero foram 

formuladas tendo em vista as especificidades do Direito Lusitano, o qual possui 

muitas diferenças em relação ao sistema processual pátrio de revisão da coisa 

julgada. A guisa de exemplificação, pode-se citar a inexistência no Direito Português 

de um mecanismo rescisório para coibir as sentenças que ofendem literal disposição 

de lei, a exemplo do previsto no art. 485, V, do CPC. 

No direito português, as hipóteses de revisão da coisa julgada referem-se a 

aspectos relacionados com a validade do procedimento, com a prova, ou com atos 

de disposição de vontade em que se fundou a decisão. Não há, também, previsão 

semelhante a do art. 475-L do CPC, que permite a impugnação ao cumprimento da 

sentença fundado em lei declarada inconstitucional pelo STF. Destarte, uma boa 

parte das soluções que Paulo Otero busca construir para o fenômeno do caso 

julgado inconstitucional já estão previstos no sistema processual pátrio. Contudo, 

sua contribuição foi de grande valia para fomentar o início da discussão sobre o 

tema pela doutrina processualística nacional. 109 

Em grande parte, o estudo desenvolvido por Paulo Otero se propõe a 

justificar um instrumento de revisão do “caso julgado” ofensivo às normas 

constitucionais, consoante afirma o próprio autor em seu ensaio, no sentido de que 

se desconhecem quaisquer meios específicos de fiscalização da compatibilidade 

entre as sentenças transitadas em julgado e a Constituição, inclusive, de um 

instrumento que seja semelhante ao Recurso Extraordinário previsto no sistema 

constitucional pátrio: “o Direito português não tem, em princípio, qualquer 

mecanismo de tutela directa das decisões individuais dos restantes tribunais, 

inexistindo a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional”110.  

Destarte, em que pese a grande contribuição do ensaio de Paulo Otero ao 

estudo do tema no Direito Português, a utilização de suas idéias no Direito Brasileiro 

deverá ser feita tendo por baliza imprescindível as diferenças fundamentais 

existentes entre esses dois ordenamentos jurídicos. A aplicação direta de sua 

doutrina, sem as devidas adaptações, é o erro lógico em que incidem alguns dos 

                                                 
109 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
386.  
110 Ibidem, p. 67. 
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principais processualistas pátrios defensores da doutrina da “coisa julgada 

inconstitucional”. 

    

3.2 A contribuição de José Augusto Delgado 

 

Atribui-se a autoria da expressão “coisa julgada inconstitucional”, no Brasil, 

ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça – José Augusto Delgado – que tem 

desenvolvido estudos sobre o tema. 

O cerne de seu posicionamento está assentado no entendimento de que o 

princípio da coisa julgada é de natureza relativa, não podendo sobrepor-se aos 

princípios da moralidade e da legalidade, estando a sentença judicial, mesmo que 

acobertada pelo manto da coisa julgada, impossibilitada de servir de veículo de 

injustiças, ou materializar situações além ou aquém das garantidas pela Constituição 

Federal.  

Para Delgado, o princípio da moralidade subordina qualquer conduta estatal 

ou privada à própria supremacia da lei, sendo que a sua observância, na aplicação e 

na interpretação do direito, é indispensável para determinar a estabilização das 

relações jurídicas. Em razão disso, a concepção de que as leis, aos serem aplicadas 

pelo Poder Judiciário, estão diretamente vinculadas aos princípios da moralidade e 

da legalidade, só desenvolvendo-se validamente, isto é, só existindo e tornando-se 

válidas, eficazes e efetivas quando não expressarem abusos e não ultrapassarem os 

limites por ele impostos. Nas exatas palavras do autor: 

 

A ele (princípio da moralidade) subordina-se qualquer conduta estatal ou 
privada. A ele submete-se a própria supremacia da lei. Esta, como pregou 
Montesquieu e os autores da Revolução francesa, “é o primado da razão, 
conseqüentemente da justiça. O direito, para eles, não é criação arbitrária, 
fruto de qualquer volunté momentanée et capricieuse” (De L’espirit de Lois, 
cit.,., Livro II, cap. 4). É a descoberta do justo pela razão dos 
representantes, pelo que, conseqüentemente, ‘a lei não tem o direito de 
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vedar senão as ações prejudiciais à sociedade” (Declaração de 1789, art. 
5°, primeira parte).111  

 

Com base nessas premissas, o autor citado afirma, pois, que se exige do 

Poder Judiciário, instituição responsável pela aplicação coercitiva do direito, um 

maior compromisso com o cumprimento da moralidade do que devem ter os Poderes 

Executivo e Legislativo, uma vez que lhes cabe defender, como Poder Estatal, o 

rigorismo ético nos padrões não só de sua própria conduta, como também dos seus 

jurisdicionados. 

Segundo esse autor, o Poder Judiciário, ao exercer seu mister, que é a 

solução de conflitos por meio da prestação jurisdicional, deve zelar pelas estruturas 

que sustentam o regime democrático, de modo que a regra do respeito à coisa 

julgada é impositiva da segurança jurídica (vinculada à proporcionalidade e à 

razoabilidade), porém esta não se sobrepõe a outros valores que dignificam a 

cidadania e o Estado Democrático, podendo a sentença que transita em julgado ser 

revista.  

Eis a razão pela qual sustenta-se que a coisa julgada não deve ser meio 

para o cometimento de injustiças, de apropriações indébitas de valores contra o 

particular ou contra o Estado, de provocação de desigualdades entre contribuinte e 

fisco, ou entre servidores e órgãos que os acolhem, simplesmente pelo fato de a 

Constituição Federal não permitir que assim o faça. 

Afirma, pois, Delgado, que a sentença transitada em julgado pode ser revista 

quando a injustiça nela contida afronte a estrutura do regime democrático por ir de 

encontro aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade.      

 Como embasamento de suas idéias, Delgado enumera exemplos de 

sentenças injustas que são ofensivas aos princípios da legalidade e da moralidade 

e, por conseguinte, atentatórias à Constituição, as seguintes: 

 

                                                 
111 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2002, p. 79. 
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a) a declaratória de existência de preclusão quando esse fenômeno 
processual inexiste por terem sido falsas as provas em tal sentido; 

b) a expedida sem que o demandado tenha sido citado com as garantias 
exigidas pela lei processual; 

c) a originária de posição privilegiada da parte autora que, aproveitando-se 
de sua própria posição de monopólio e do estado de necessidade do réu, 
demanda a este por razão de um crédito juridicamente infundado.112 

 

No entendimento do autor ora em estudo, esses exemplos citados nunca terão 

força de coisa julgada e, por isso, poderão, a qualquer tempo, serem desconstituídos 

porque agridem ao regime democrático no que tange à garantia da moralidade, da 

legalidade, do respeito à Constituição e da entrega à justiça.    

Em geral, após uma breve análise de suas principais idéias, podem-se 

destacar as principais conclusões de Delgado sobre o tema, as quais serão 

delineadas a seguir: 

O princípio da coisa julgada, por ser de natureza relativa, não pode 

sobrepor-se aos princípios da moralidade e da legalidade, razão pela qual o decisum 

judicial não pode produzir resultados que materializem situações além ou aquém das 

garantidas pela Constituição Federal; 

Demais disso, o Poder Judiciário, ao decidir a lide pelos juízes que o 

integram, cumpre missão estatal de natureza absoluta, devendo aplicar, de modo 

imperativo, as estruturas que sustentam o regime democrático. Assim, a sentença 

judicial, mesmo coberta com o manto da coisa julgada, não pode ser veículo de 

injustiças. Por essa razão, a carga imperativa da coisa julgada pode ser revista, em 

qualquer tempo, quando eivada de vícios graves e quando produza conseqüências 

que alterem o estado natural das coisas, o qual estipule obrigação para o Estado ou 

para o cidadão, ou para pessoas jurídicas que não sejam amparadas pelo direito;  

A regra do respeito à coisa julgada é, pois, impositiva da segurança jurídica, 

porém, esta não se sobrepõe a outros valores que dignificam a cidadania e o Estado 

Democrático. Por isso, a sentença transitada em julgado pode ser revista, além do 

prazo para Rescisória, quando a injustiça nela contida for de alcance que afronte a 

                                                 
112 Ibidem, p. 101-103. 
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estrutura do regime democrático por conter dispositivo que afronte a moralidade, a 

legalidade, e o respeito à Constituição Federal e às regras da natureza; 

Assim, segundo referido doutrinador, deverá o intérprete, sempre que se 

deparar com um conflito entre a coisa julgada e os demais princípios constitucionais, 

verificar, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, se a decisão conduz a uma 

solução justa e ética, e jamais consagrar uma iniqüidade, uma imoralidade. Para 

tanto, afirma que “o art. 125, II, do CPC, impõe ao juiz o dever de prevenir e reprimir 

qualquer ato contrário à dignidade da justiça, mesmo que, para tanto conseguir, 

tenha de não aplicar os efeitos da coisa julgada” 113.  

 

3.3 A contribuição de Carlos Valder do Nascimento  

 

Carlos Valder do Nascimento foi o organizador da primeira obra brasileira 

tratando da “coisa julgada inconstitucional”, consistente em uma coletânea de artigos, 

de autoria de alguns processualistas sobre o assunto, publicada em 2002. Dentre os 

colaboradores, estavam o próprio Carlos Valder do Nascimento, Cândido Rangel 

Dinamarco, José Augusto Delgado, e Humberto Theodoro Júnior, dentre outros. Em 

seguida, no ano de 2005, Carlos Valder publica um livro de sua única autoria intitulado 

“Por uma Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional”. 

O autor baiano é procurador federal aposentado, tendo atuado como 

Procurador Seccional da Advocacia-Geral da União no período de 1993 a 2003, sendo, 

atualmente, sócio-membro da Associação Nacional dos Procuradores Federais. Em que 

pese todo o respeito que merece sua produção científica, tais características do 

currículo profissional de Carlos Valder do Nascimento se não explicam, pelo menos 

reforçam a tese de que o nascedouro da doutrina da relativização da coisa julgada deu-

se em meio à advocacia pública, na tentativa de proteger os cofres fazendários do 

pagamento de vultosas quantias aos cidadãos, em virtude de diversas ações em que a 

fazenda pública havia sido condenada. Em prol dos interesses fazendários, muitas 

                                                 
113 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2002, p. 114. 
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vezes, meramente econômicos, cria-se a tese da “coisa julgada inconstitucional”, em 

detrimento de direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente consagrados.     

Sustenta o doutrinador ora citado a idéia de que é possível questionar a 

intangibilidade da coisa julgada desconforme com a Constituição, por se tratar de um 

instituto de natureza infraconstitucional, devendo, por conseguinte, respeito às diretrizes 

traçadas pela Carta Magna. Alerta, portanto, estar-se à frente, nesse caso, de uma 

sentença nula, pois “desconforme com os cânones constitucionais, o que desmistifica a 

imutabilidade da res judicata” 114.   

Assim, considera-se a coisa julgada intocável, desde que se estabeleça total 

compatibilidade entre ela e a Constituição, estando, portanto, isenta de qualquer 

mácula de nulidade. Assim não ocorrendo, é plenamente viável a sua desconstituição 

consoante afirmado por esse autor: 

 

Por esse motivo, nula é a sentença que não se adequa ao princípio da 
constitucionalidade, porquanto impregnada de carga lesiva a ordem jurídica. 
Impõe, desse modo, sua eliminação do universo processual com vistas a 
restabelecer o primado da legalidade. Assim, não havendo possibilidade de 
sua substituição no mundo dos fatos e das idéias, deve ser decretada sua 
irremediável nulidade. 115  

 

Destarte, sustenta sua tese no fato de não só a própria legislação, ao prever 

os mecanismos de manuseio da Revisão Criminal e da Rescisória, como também 

boa parte da doutrina corroboram plenamente com o entendimento acima defendido 

da possibilidade, em certos casos, de relativização da coisa julgada. 

O autor citado alerta para a evolução da jurisprudência em reconhecer a 

necessidade de relativização da coisa julgada, defendendo o caráter não absoluto 

deste instituto. Cita, a guisa de exemplificação, julgado de Fernando da Costa 

Tourinho Neto116, que afirma existir a coisa julgada para a segurança de todos, para 

que haja a estabilidade dos direitos, sendo que esse princípio não pode ser 

absoluto, cedendo quando ocorre erro material de decisão, quando ocorre um 

                                                 
114 Ibidem, p. 13. 
115 Ibidem, p. 30-31. 
116 Decisão citada por Carlos Valder do Nascimento: TRF-1° Região. Ag. N° 2001.01.00.003239-9-DF, 
Rel. Juiz Eutásquio da Silveira. Dec. Juiz Fernando da Costa Tourinho Neto, em 29.01.2001.  
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absurdo. Ademais, nem nas ciências exatas prevalece o absoluto, a exemplo da 

teoria da relatividade de Albert Einstein, sendo deveras equivocado o aforismo latino 

res judicata facit de albo nigrum (a coisa julgada faz do preto branco).117  

Em suas considerações, Carlos Valder do Nascimento menciona, estribado 

em idéia amplamente aceita no mundo jurídico, que a concordância da norma ou do 

ato com a Constituição envolve validade, enquanto, o contrário, sua não 

concordância, implica invalidade. Assim, assegura ser perfeitamente razoável o 

entendimento de que a coisa julgada pode ser eivada de inconstitucionalidade, uma 

vez que os atos do Poder Judiciário assim como os emanados pelo Legislativo e 

pelo Executivo devem respeito à Constituição. 

Assevera o autor ora em estudo que o fenômeno da “coisa julgada 

inconstitucional” trata-se de nulidade, visto que o ato foi praticado em 

desconformidade à regra constitucional, não permitindo sua materialização no plano 

objetivo, o que revela seu caráter de invalidade. Para tanto, exclui de imediato o 

pensamento segundo o qual a sentença eivada de inconstitucionalidade seja 

inexistente, porque “de inexistência não se trata, de fato, a sentença, que configura 

como ato material, existe no plano jurisdicional, mas não produz efeitos jurídicos” 118.      

Sua tese é de que a intangibilidade atribuída ao instituto da coisa julgada 

trata-se de “mera figura de retórica até porque nada pode ofender a Constituição sob 

pena de ruir o Estado de Direito” 119. Para ele, não existe nenhum choque entre o 

princípio da segurança jurídica e a aplicação dos outros princípios que estão acima 

daquele, visto que o caráter absoluto que lhe tenta impingir não resiste mais aos 

primados da moralidade e da legalidade. Assim, propõe que, nas sentenças nulas, 

os vícios inerentes ao conteúdo de inconstitucionalidade por elas veiculados possam 

ser atacados, sem necessidade de observância de tempo ou de procedimento 

específico, já que decretam a inexigibilidade do título executivo sentencial, por força 

do parágrafo único do art. 741 (atual art. 475-L), do Código de Processo Civil, 

                                                 
117 Ibidem, p. 15. 
118 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Por uma teoria da coisa julgada inconstitucional. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. XXX. 
119 Ibidem, p. 27. 
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acrescentado com a redação dada pelo art. 10, da Medida Provisória n° 2.180-35 de 

24 de agosto de 2001.      

Defende o autor, como premissa básica de suas idéias, que o controle dos 

atos praticados pelos Poderes da União não exclui aqueles emanados do Poder 

Judiciário, pois este não é poder acima da Constituição, de maneira que todos os 

atos de qualquer natureza ou procedência devem guardar conformidade com a 

Constituição, sob pena de invalidade da sentença que com ele colidir devido à 

impossibilidade de sua mantença. 

Nessa perspectiva, Carlos Valder do Nascimento120 defende que: 

 

a) pode-se colher do ordenamento jurídico positivo os elementos 
necessários à análise do controle das atividades típicas dos Poderes do 
Estado: administrativas, legislativas e judiciárias, todas sujeitas às regras 
cogentes de direitos constitucionais; 

b) as regras referentes à coisa julgada são regras do plano da lei ordinária 
que, inclusive, por expressa determinação constitucional, não podem 
contrariar ou promover modificações no referido instituto que opera com 
força de lei nos limites da lide e das questões decididas, nos termos do 
Código de Processo Civil; 

c) a inconstitucionalidade da sentença é inconciliável por ir de encontro aos 
preceitos estatuídos na Constituição, daí ganhar foros de nulidade de 
natureza insanável, oponível por ação autônoma, porquanto não coberta 
pelo processo recursal; 

d) não existe nenhum choque entre o princípio da segurança jurídica e 
aplicação dos outros princípios que estão acima daquele, visto que o caráter 
absoluto que tenta lhe impingir não resiste mais aos primados da 
moralidade e da legalidade; 

e) nas sentenças nulas, os vícios inerentes ao conteúdo de 
inconstitucionalidades por eles veiculados podem ser atacados, sem 
necessidade de observância de tempo ou de procedimento específico, já 
que decretam a inexigibilidade do título executivo sentencial, por força do 
parágrafo único do art. 741, do Código de Processo Civil, acrescentado com 
a redação dada pelo art. 10, da Medida Provisória n° 2.180-35, de 24 de 
agosto de 2001. 

 

Consigna, por fim, que no século XXI, não há mais espaços para a dicotomia 

entre direito natural e direito positivo, uma vez que se vive na era do pós-positivismo, 

caracterizado pelo inconformismo social e pela quebra de paradigmas científicos. 

                                                 
120 Ibidem, p. 28-29. 
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Esse fenômeno social influi sobremaneira na seara jurídica, fazendo com que 

verdadeiros dogmas venham a ser repensados e adequados à evolução social. Eis 

por que falar na relativização da coisa julgada como uma conseqüência natural da 

evolução social a qual se apresenta.     

 

3.4 A contribuição de Cândido Rangel Dinamarco 

 

Cândido Rangel Dinamarco aborda a idéia de prevalência de certos valores 

sobre outros garantidos constitucionalmente, mesmo que tal entendimento traga 

prejuízo para a segurança das relações jurídicas. Dessa forma, acata a idéia da 

expressão “coisa julgada inconstitucional”, destacando que a leitura clássica da 

garantia da coisa julgada, ou seja, o dogma de que ela fosse algo absoluto e, como 

era hábito dizer, capaz de fazer do preto, branco e do quadrado, redondo, é 

inconstitucional. Para ele, portanto, a irrecorribilidade de uma sentença não apaga a 

inconstitucionalidade daqueles resultados substanciais política ou socialmente 

ilegítimos, que a Constituição repudia, razão pela qual se justifica a propriedade 

sistemática da locução, aparentemente paradoxal, “coisa julgada inconstitucional”. 
121  

Entende ainda o autor citado que os princípios existem para servir à justiça e 

ao homem, não para serem servidos como fetiches da ordem processual. Por isso, 

não se pode reconhecer caráter absoluto à coisa julgada, nem se pode deixar de 

subordinar sua autoridade aos condicionamentos dos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade.   

Sustenta a tese de que deve haver um equilíbrio entre a existência de 

certeza e de segurança que a autoridade da coisa julgada prestigia e a justiça e a 

legitimidade das decisões, aconselhando, no entanto, não radicalizar essa 

autoridade a ela conferida. Para tanto, enfatiza ser imperioso equilibrar as 

exigências de segurança e de justiça nos resultados das experiências processuais. 

                                                 
121 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder do. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 69. 
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Reforça, ainda, seu entendimento afirmando que a ordem constitucional não tolera 

que se eternizem injustiças a pretexto de não serem eternizados litígios. 

Dinamarco defende a possibilidade de desconsideração da coisa julgada 

somente em casos excepcionais, porquanto o que se propõe é tão-somente 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 à 

ocorrência desses gravames inconvenientes. Afirma o autor, categoricamente: “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”122.   

Resta claro, portanto, o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, 

segundo o qual, a despeito de concordar com a relativização do caráter absoluto 

conferido à coisa julgada, assegura que a desconstituição desse instituto só se deve 

dar em caráter excepcional, para garantia do equilíbrio entre os princípios 

constitucionais da segurança e da justiça das decisões emanadas pelo Poder 

Judiciário. 

Por fim, filia-se ao entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, 

que alude à ação autônoma sugerida por Calamandrei123, que consistiria no 

instrumento processual adequado contra a sentença nula, mediante a qual, sem 

aportar modificação alguma no mundo jurídico, far-se-á declarar o caráter negativo 

que o conteúdo da sentença trouxe consigo desde o momento de sua concepção. 

Alerta, no entanto, que “são excepcionalíssimos os casos em que por um confronto 

de aberrante magnitude com a ordem constitucional, a autoridade do julgado mereça 

ser mitigada” 124, uma vez que a generalização das hipóteses de relativização 

equivaleria a transgredir a garantia constitucional da res judicata e, assim, negar 

valor ao legítimo desiderato de segurança nas relações jurídicas, nela consagrado.   

Em síntese, Dinamarco adota entendimento segundo o qual a garantia da 

coisa julgada tem que estar em equilíbrio com as demais garantias constitucionais, 

                                                 
122 Ibidem, p. 74 
123 CALAMANDREI, Piero. Vizi della sentenza e mezzi di gravame. Nápoles: Morano, 1979. 3v, p. 
260. 
124 Ibidem, p. 307. 



 

 

93

 

tais como os princípios da moralidade administrativa, do justo valor das indenizações 

em desapropriações, o zelo pela cidadania e pelos direitos do homem, a fraude e o 

erro grosseiro que acometem o processo, a garantia do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a garantia do acesso à ordem jurídica justa, dentre 

outros. 125 

Como instrumentos processuais adequados à impugnação da coisa julgada 

eivada de inconstitucionalidade, Dinamarco sugere, em primeiro lugar, a propositura 

de uma nova ação igual a primeira, com a desconsideração da coisa julgada. Além 

disso, para o autor citado, seria possível a oposição de embargos à execução (hoje, 

impugnação) ou ainda a alegação incidenter tantum em um outro processo, inclusive 

como matéria de defesa. 126 

Conclui, esse clássico processualista, que o valor segurança não é absoluto 

no sistema, como também não o é a garantia da coisa julgada, devendo ambos 

conviverem harmonicamente com outro valor de primeiríssima grandeza: a justiça 

das decisões judiciárias. 127    

 

3.5 A contribuição de Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de 
Faria 

 

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria desenvolveram seu 

estudo sobre o tema com base nos ensaio de Paulo Otero, procurando propor 

alguns critérios de solução do “caso julgado inconstitucional” à semelhança dos que 

foram propostos pelo jurista português, respeitadas as peculiaridades do 

ordenamento jurídico pátrio.  

Para tanto, esses autores se apegam às mesmas premissas utilizadas por 

Paulo Otero para sustentar a tese de necessidade da relativização da coisa julgada, 

                                                 
125 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. RePro, ano 28, n.109, São 
Paulo, RT, 2003, p. 6. 
126 Ibidem, p. 26. 
127 DINAMARCO, Cândido Rangel. A nova era do Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 227. 
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tais como: a “impermeabilidade das decisões judiciais”; a “insindicabilidade das 

decisões inconstitucionais”, e a “impossibilidade de a coisa julgada suplantar a lei”. 

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria128 afirmam, que “a 

“coisa julgada inconstitucional” submete-se ao mesmo regime de 

inconstitucionalidade aplicável aos atos do Poder Legislativo”, e que não existe 

nenhum mecanismo expresso, no direito brasileiro, para ver reconhecida a 

inconstitucionalidade da coisa julgada. Há preocupação somente com o controle de 

constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo, deixando de contemplar 

os atos decisórios do Poder Judiciário, que restam alijados de referido controle. 

Ao aplicarem diretamente a tese desenvolvida por Paulo Otero no direito 

português, esses autores não atentaram para as especificidades do ordenamento 

jurídico brasileiro que, ao contrário do lusitano, possui, sim, vários mecanismos de 

controle de constitucionalidade dos atos do Poder Judiciário, dentre os quais a 

possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário das decisões dos demais 

tribunais para análise do Supremo Tribunal Federal, bem como a hipótese prevista 

no art. 485, V, do CPC, de ajuizamento de Ação Rescisória para desconstituir a 

sentença transitada em julgado por violação a literal disposição de lei (inclusive, da 

própria Constituição). 

Ademais, Humberto Theodoro e Juliana Faria partem do pressuposto de que 

o legislador constituinte não elegeu o instituto da coisa julgada entre os direitos e 

garantias fundamentais da Constituição, razão pela qual o dispositivo constante do 

art. 5º, XXVI, da CF estaria unicamente a mencionar uma regra de direito 

intertemporal, mais precisamente em relação à irretroatividade da lei. Por isso, para 

os autores, não há falar em colisão de princípios constitucionais que envolvam o 

fenômeno da “coisa julgada inconstitucional”, já que a res judicata  resulta do 

sistema ordinário processual infraconstitucional, devendo, portanto, obediência 

hierárquica aos preceitos constitucionais. 129   

                                                 
128 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional 
e os instrumentos processuais para seu controle. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 148. 
129 Ibidem, p. 86. 
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Entendem, também, ser viável o ajuizamento da querela nullitatis, para as 

sentenças substancialmente nulas, salientando que é diante dessa inevitável 

realidade da nulidade ipsu iure, que, às vezes, atinge o ato judicial revestido da 

autoridade da res judicata, que “não se pode, em tempo algum, deixar de 

reconhecer a sobrevivência, no direito processual moderno, da antiga querela 

nullitatis, fora e além das hipóteses de rescisão expressamente contempladas pelo 

Código de Processo Civil”130.  

Trazem, ainda, a possibilidade de utilização dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade (não fazendo a devida distinção entre ambos) 

para nortearem o juiz quando da desconsideração da coisa julgada, aplicando-a com 

eficácia ex nunc, o que preservaria os efeitos já produzidos, evitando-se, assim, o 

desmedido malferimento ao princípio da segurança jurídica.  

Defendem esses autores que o vício da inconstitucionalidade gera a 

invalidade do ato público legislativo, executivo ou judiciário. Em se tratando de 

sentença nula de pleno direito, o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade 

pode dar-se a qualquer tempo e em qualquer procedimento, por ser insanável. O 

vício torna, assim, o título inexigível, nos exatos termos do parágrafo único do art. 

741 (novel art. 475-L) do CPC, introduzido pela Medida Provisória n. 2.180-

35/2001.131 

Concluem suas idéias reforçando que a coisa julgada não pode servir de 

empecilho ao reconhecimento da invalidade da sentença proferida em contrariedade 

à Constituição Federal, mormente pelo fato de não ser a res judicata uma garantia 

constitucional, devendo ser aplicável o critério hierárquico a um possível conflito 

existente entre esta e o Texto Maior, que, por lhe ser hierarquicamente superior, 

deverá sempre prevalecer. 

Por fim, para ambos os autores, não se há de objetar que a dispensa dos 

prazos decadenciais e prescricionais na espécie poderia comprometer o princípio da 

segurança das relações jurídicas. Para contornar o inconveniente em questão, nos 

                                                 
130 Ibidem, p. 148. 
131 Ibidem, p. 160. 
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casos em que se manifeste relevante interesse na preservação da segurança, 

bastará recorrer-se ao salutar princípio constitucional da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Dessa forma, o Tribunal, ao declarar a inconstitucionalidade do 

ato judicial, poderá fazê-lo com eficácia ex nunc, preservando os efeitos já 

produzidos, como, aliás, é comum no Direito Europeu em relação às declarações de 

inconstitucionalidade. É o que se acha atualmente previsto também no Direito 

Brasileiro, para a declaração de inconstitucionalidade, seja no processo de “Argüição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental” (Lei n° 9.882/99, art. 11), seja na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (Lei n° 9.868/99, art. 27).   

Como instrumentos processuais aptos à impugnação da “coisa julgada 

inconstitucional”, entendem viável a utilização da Ação Rescisória, nos moldes do 

art. 485, V, do CPC, desde que desconsiderado o prazo decadencial de dois anos. 

Isso ocorre, no entender deles, para que não haja uma equiparação equivocada 

entre ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo esta obter tratamento diferenciado 

no que diz respeito ao prazo legal. Entendem cabíveis, ainda, a oposição de 

Embargos à Execução (hoje, impugnação ao cumprimento da sentença) com fulcro 

na inexigibilidade do título; a querela nullitatis, sobrevivente no direito processual 

moderno; além das hipóteses de rescisão expressamente previstas no ordenamento 

pátrio, bem como de qualquer ação declaratória ordinária ajuizada para reexaminar 

a mesma relação jurídica analisada outrora, quando da prolação de sentença 

inconstitucional transitada em julgado.132 

 

3.6 A contribuição de Paulo Roberto de Oliveira Lima  

 

Em trabalho sobre o tema, Paulo Roberto de Oliveira Lima133 filia-se ao 

entendimento de que é possível a quebra da intangibilidade conferida à coisa 

julgada, desde que se preserve a mantença do instituto em questão. Assim, pensa o 

autor da seguinte forma: “o princípio da legalidade não pode ser sacrificado em 

homenagem à coisa julgada, tampouco o princípio da isonomia”. Nesse contexto, 

                                                 
132 Ibidem, p. 94. 
133 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à teoria da coisa julgada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999.p. 114. 
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sustenta o autor que a imutabilidade conferida ao instituto da coisa julgada tem de ceder 

espaço aos princípios basilares da Constituição, sob pena de restar enfraquecido todo o 

ordenamento jurídico e, por conseguinte, o próprio Estado Democrático de Direito. 

Por outro lado, preocupa-se com a infinidade de divergências de sentido 

dado a determinadas regras jurídicas, a indicar que “cabe ao sistema garantir a 

revisão desses julgados, instituindo remédio jurídico-processual próprio, sob pena de 

prevalecer a dualidad0 do Direito”134. 

Seu entendimento é que, mormente haja a necessidade de permanência do 

instituto da coisa julgada, esta carece de aperfeiçoamento com vistas à sua 

adequação ao processo, para que permaneça resguardado seu mister: a segurança 

jurídica. Tal aperfeiçoamento dar-se-á por meio do cotejo entre princípios, e, na 

hipótese de haver choque entre eles, da prevalência daqueles que constituem o 

arcabouço do ordenamento constitucional. 

Para tanto, propõe a utilização do princípio da Proporcionalidade por meio 

do qual será possível o sopesamento dos princípios em conflito, cotejando-se os 

valores a eles jungidos, até chegar-se à respectiva prevalência de um desses 

valores no caso concreto, sem, contudo, restar aniquilado o outro valor preterido 

momentaneamente para a solução tópica da controvérsia.   

 

3.7 A contribuição de Ivo Dantas 

 

Ao contrário dos autores até então citados, que concebem a 

inconstitucionalidade das decisões judiciais dentro da teoria das nulidades, Ivo 

Dantas135 preconiza que a “coisa julgada inconstitucional” apresenta-se sob a 

perspectiva da inexistência jurídica. Defende, portanto, a tese de que a decisão 

judicial transitada em julgado e eivada de inconstitucionalidade poderá ser 

                                                 
134 Ibidem, p. 117. 
135 DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual Constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 207 e ss.  
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rescindida independentemente do lapso temporal, que, para a Ação Rescisória, é de 

2 (dois) anos. 

Destarte, assegura a possibilidade de relativização da coisa julgada, quando 

eivada de inconstitucionalidade, em prol da preservação da efetividade 

constitucional, sugerindo, para tanto, os seguintes instrumentos: a Ação Rescisória, 

o mandado de segurança e a ação declaratória de nulidade absoluta da sentença. 

Isso porque, enquanto não reconhecida a inexistência da sentença ou do acórdão 

em razão da inconstitucionalidade, ambos continuam figurando como ato ou decisão 

judicial. 

No entender de Ivo Dantas, não se há de falar, sequer, em “coisa julgada 

inconstitucional” já que a inconstitucionalidade significa inexistência de lei e/ou ato e, 

não havendo coisa julgada, também não haverá o que relativizar ou desconstituir. 

Desse modo, não se há de falar também em atentado contra a segurança jurídica, 

uma vez que esta não se poderá assentar no nada, no inexistente. Nas exatas 

palavras do autor: “dizendo de forma objetiva: lei ou ato eivados de 

inconstitucionalidade, não geram direitos nem deveres, pelo que o ato judicial 

inconstitucional não faz coisa julgada”.136.  

De acordo com esse raciocínio, a argüição de inconstitucionalidade da 

sentença transitada em julgado poderá ser feita a qualquer tempo, em qualquer 

instância ou Tribunal, não se lhe aplicando qualquer elemento temporal: prescrição, 

preclusão ou decadência. Afirma Ivo Dantas: 

 

Se, por qualquer motivo, a Ação Rescisória for apontada como ilegítima em 
razão do tempo, a saída seria o uso do Mandado de Segurança ou ainda a 
velha Querela Nullitatis defendida por Pontes de Miranda, cujo prazo de 
interposição seria de 20 (vinte) anos, e não de 2 (dois) anos como o é no 
caso de Ação Rescisória.137  

 

Nessa última hipótese sugerida pelo autor, por meio da ação declaratória de 

nulidade absoluta da sentença, buscar-se-ia a nulidade da sentença prolatada com 

                                                 
136 Ibidem, p. 209. 
137 Ibidem, p. 208. 
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base em uma determinada norma posteriormente declarada inconstitucional, 

portanto, inexistente. 

Além da Ação Rescisória e da ação declaratória de nulidade absoluta da 

sentença, Ivo Dantas entende cabível o mandado de segurança para declarar a 

inexistência da “coisa julgada inconstitucional” já que as limitações constantes do 

art. 5º, II da Lei 1.533/51 não teriam sido recepcionados pela Constituição de 1988 

por dois principais motivos: I) o princípio da universalidade da jurisdição não impõe 

qualquer restrição à busca da prestação jurisdicional do Estado, nem muito menos à 

utilização dessa ação constitucional com vistas a preservar direitos; e II) quando a 

Constituição optou por estabelecer limites aos direitos e garantias fundamentais o 

fez de modo explícito, não cabendo à legislação infraconstitucional fazê-lo onde o 

próprio texto constitucional não impôs limites, sob pena de inconstitucionalidade. 

O autor considera ainda inconstitucional o prazo de 120 dias (art. 18 da Lei 

n.º 1.533/51) e sugere, inclusive, a revisão do enunciado da súmula 268 do STF que 

dispõe: “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em 

julgado”.  

Quanto à possibilidade de embargos à execução para impugnar a “coisa 

julgada inconstitucional”, Ivo Dantas a entende tecnicamente plausível, apesar de 

tecer críticas à Medida Provisória n.º 2.180/2001 que a instituiu por se tratar, em sua 

opinião, de uma legislação casuística, prejudicial ao cidadão, que serve, na prática, 

para satisfazer à voracidade do Poder Executivo federal, que teria legislado em 

causa própria, em detrimento dos princípios constitucionais que informam o Estado 

Democrático de Direito.138 

Em que pese a tese da inexistência jurídica da decisão com trânsito em 

julgado eivada de inconstitucionalidade apresentar uma série de argumentos 

plausíveis, devem ser feitas algumas observações no que diz respeito às idéias 

apresentadas pelo processualista pernambucano, pois alguns detalhes de sua tese 

parecem cair em uma grave contradição: Se o vício apontado pelo doutrina como 

“coisa julgada inconstitucional” está, na verdade, na esfera da inexistência jurídica, 

como se poderia falar em ajuizamento de Ação Rescisória ou na utilização de 

                                                 
138 SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 113. 
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qualquer outro instrumento processual para o seu desfazimento? Pode-se rescindir o 

que não existe?  

Outro aspecto a ser tratado na tese ora estudada refere-se à possibilidade 

de ajuizamento de ação declaratória de nulidade absoluta da sentença. Trata-se, 

pois, de nulidade absoluta ou de inexistência?  

Ademais, ao afirmar que toda e qualquer decisão que contrarie a 

Constituição não será hábil a transitar em julgado, o autor sugere uma situação de 

completa insegurança jurídica quanto aos provimentos jurisdicionais emanados pelo 

Estado, porquanto retira do Poder Judiciário sua característica fundamental, qual 

seja, a estabilidade e a imutabilidade de seus julgados, pondo em risco sua 

legitimidade.  

A conclusão de Ivo Dantas, porém, é de que é deveras inapropriado se falar 

em relativização ou flexibilização da “coisa julgada inconstitucional”, eis que se trata 

de ato jurídico inexistente. Dessa forma, os meios processuais propostos à sua 

impugnação servem apenas para reconhecer, por intermédio de um novo 

pronunciamento judicial, que tal tipo de decisão nunca existiu. 139 

 

3.8 A contribuição de Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel 
Garcia Medina 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina publicaram, 

conjuntamente, obra de referência na discussão da relativização do instituto da coisa 

julgada, no processo civil, notadamente com relação ao estudo de casos em que se 

observa conflito entre a res judicata e outros bens e valores constitucionalmente 

consagrados. 

Referida obra, tanto festejada quanto criticada pela doutrina processualística 

nacional, traz, em seu segundo capítulo – intitulado: “Sobre as sentenças que não 

transita em julgado” – a tese da inexistência jurídica da sentença inconstitucional, 

                                                 
139 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência. Fórum 
Administrativo, Belo Horizonte, v.2, n. 15, p. 588-607, mai. 2002, p. 607.  
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por falta de condição da ação, bem como de pressuposto processual negativo. 

Dizem os autores: 

 

A sentença que, equivocadamente, julga o mérito quando, a rigor, 
encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, 
pois a questão submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada (v.g., no 
caso de sentença proferida entre partes ilegítimas). 

(...) 

Os pressupostos processuais negativos, se existentes, acabam por gerar 
situação que se subsume à categoria da falta de interesse de agir. De fato, 
se o interesse de agir é noção que repousa sobre o binônomio necessidade-
utilidade, já tendo sido formulado o pedido em ação anterior que, ou está 
em curso (= litispendência) ou já terminou, tendo a sentença transitado em 
julgado, não há como negar ser o autor da segunda ação carente de 
interesse de agir. 140  

 

Esclarecem, logo após, que, ao se referirem à inexistência da sentença, 

tratam de sua inexistência no plano jurídico e não de sua inexistência no plano 

fático, já que esta seria materialmente impossível. Para tanto, apontam como 

exemplo de sentença faticamente existente, porém juridicamente inexistente, o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, hipótese que, aliás, deu origem à 

doutrina dos atos inexistente e não meramente nulos. 

Cabe destacar que, na doutrina processual brasileira, a idéia de sentença 

inexistente deve-se a Pontes de Miranda141, que mencionou alguns poucos casos, 

aceitáveis como tais, em especial o da sentença proferida por quem não é juiz (pelo 

padre, pelo bispo ou pelo delegado de polícia, por exemplo).  

Porém, a teoria dos atos inexistentes remonta ao Direito matrimonial francês, 

que era taxativo na enumeração dos casos de nulidade do casamento, entre os 

quais não se encontrava a hipótese de união entre pessoas do mesmo sexo. Não se 

podendo afirmar que se tratava de nulidade, por falta de previsão legal, consagrou-

se a teoria da inexistência: o vício seria ainda mais grave do que o de mera 

                                                 
140 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 32. 
141 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Editor Borsoi: Rio de Janeiro, 1947. 



 

 

102

 

nulidade. Esta pode gerar efeitos (quanto aos filhos, por exemplo). Já a inexistência 

impede a produção de qualquer efeito jurídico. 142 

Conforme aduz Pontes de Miranda143, o casamento inexistente é "pura 

materialidade de fato, sem nenhuma significação jurídica, ao contrário do ato nulo, 

que teve sua vida jurídica, embora viciado, mas que pode ser revalidado, ou 

conservar a sua existência, inicialmente precária, por se não ter requerido nunca a 

nulidade, ainda que insanável o vício." 

No sistema processual brasileiro, não há enumeração taxativa dos casos de 

nulidade, motivo por que bem se poderia dispensar a categoria dos atos processuais 

inexistentes. Mas como, bem ou mal, o próprio legislador faz referência à hipótese 

de inexistência, há quem defenda a existência dessa categoria de atos no sistema 

jurídico nacional.  

Fazendo-se a devida distinção entre sentenças nulas e inexistentes, 

observa-se que estas representam um nada jurídico, ou seja, podem existir no plano 

fático, porém, não existem no plano jurídico, razão pela qual não produzem qualquer 

efeito jurídico; já aquelas existem e devem ser respeitadas, pelo menos enquanto 

não forem desconstituídas. 

Afirmam os comentados autores que a sentença ofensiva à coisa julgada é 

juridicamente inexistente, sendo, portanto, prescindível sua rescisão, afirmando que 

“não há como sustentar que quem pleiteia, perante o Poder Judiciário, a apreciação 

de pedido já decidido, por meio de decisão sobre a qual já pesa autoridade de coisa 

julgada, tenha interesse de agir” 144. 

Porém, o próprio CPC, em seu art. 485, IV, prevê a hipótese de rescisão da 

sentença que ofende a coisa julgada, sendo, pois, contra legem, a afirmação feita de 

que a hipótese em comento trata-se de sentença inexistente, pela existência de 

pressuposto processual negativo, qual seja, a inexistência de coisa julgada. 

                                                 
142 TESHEINER, José Maria Rosa. Relativização da Coisa Julgada. Revista Nacional de Direito e 
Jurisprudência, Ribeirão Preto, v. 11, n. 7, p. 5-23, nov. 2001. 
143 Ibidem, p. 295. 
144 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 38 e 39. 
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Ademais, parece evidente, porém, que o vencido, a quem foi negado um 

bem da vida, tem todo interesse em renovar a ação. Há, sim, o impedimento da 

coisa julgada, como pressuposto processual negativo de formação e de 

desenvolvimento válido do processo, o que é bem distinto da falta de interesse de 

agir, entendida como necessidade da tutela jurisdicional. 

Além disso, insistem os autores em afirmar que, de fato, o manejo da Ação 

Rescisória, nesse caso, apesar da letra da lei, é despiciendo, já que se trata de 

sentença juridicamente inexistente, não tendo, pois, aptidão para transitar em 

julgado, muito menos nada a ser desconstituído. 

A esse respeito, podem-se fazer algumas considerações acerca das 

nulidades da sentença, extraídas de uma outra obra da própria autora – “Nulidades 

da sentença” – cujo entendimento ora serve de esteio.  

Se estiverem ausentes os pressupostos processuais de existência, quais 

sejam, jurisdição; capacidade postulatória; petição inicial e citação, inexistentes, 

juridicamente, serão processo e sentença. Dessa forma, se a sentença for proferida 

por juiz afastado ou aposentado, será, na verdade, uma não sentença. Trata-se de 

exemplo mais corriqueiramente citado na doutrina – aquela proferida por não-juiz – 

para exemplificar as sentenças juridicamente inexistentes. Igual tratamento possuem 

as sentenças prolatas em processos: a) em que o autor não esteve representado por 

advogado; b) em que não tenha havido petição inicial; c) em que não tenha ocorrido 

a citação da parte para compor a relação triangular processual. 145 

Por outro lado, ausentes os pressupostos processuais de validade – 

competência absoluta, imparcialidade do julgador, capacidade e legitimidade 

processual, petição inicial apta e citação válida – e, ainda assim, tendo sido proferida 

sentença de mérito, esta será nula. 

Também serão nulas as sentenças de mérito proferidas em ofensa à coisa 

julgada, sendo que a Ação Rescisória é a forma adequada prevista no ordenamento 

                                                 
145 WAMBIER [PINTO], Teresa Arruda Alvim. Nulidades da sentença. São Paulo. Revista dos 
Tribunais, 1987, p. 169.   
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jurídico para rescindir-se decisões de mérito transitadas em julgado, cujos 

fundamentos são elencados de forma taxativa pela lei. 146  

Sabe-se, outrossim, que o dogma da nulidade da lei inconstitucional remonta 

à doutrina americana, segundo a qual “the inconstitutional statute is not law at all”, 

sendo que vários constitucionalistas brasileiros posicionaram-se pela equiparação 

entre inconstitucionalidade e nulidade, no que tange aos seus efeitos. Afirmava-se, 

em favor dessa tese, que o mero reconhecimento de qualquer efeito a uma lei 

declarada inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial da própria 

Constituição, o que seria inadmissível sob o ponto de vista de um Estado de Direito.  

Com o passar do tempo, observou-se, contudo, que o comprometimento da 

segurança jurídica das relações poderia justificar a não-aplicação, ou ainda, uma 

aplicação moderada, do princípio da nulidade da lei inconstitucional, modelando-se, 

inclusive, os efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade. 

Em síntese, Teresa Wambier e José Medina defendem que não há ação, 

somente mero direito de petição, quando o magistrado prolata sentença de mérito 

olvidando da inexistência das condições da ação. Nesse caso, a coisa julgada 

sequer existe, porquanto é também inexistente a sentença sobre a qual 

pretensamente se formaria. A “coisa julgada inconstitucional” se inseriria justamente 

nessa categoria de sentenças inexistentes juridicamente.147   

Os autores seguem o seguinte raciocínio: as sentenças que dão ensejo à 

“coisa julgada inconstitucional” são inconstitucionais, pois acolhem pedidos 

inconstitucionais. Se o pedido é inconstitucional, correto seria reconhecer a sua 

impossibilidade jurídica, devendo o juiz extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Ao revés, uma vez analisado o mérito, a sentença inexistirá. 148 

Sendo a sentença inexistente, não se há de falar em Rescisória, nem muito 

menos em qualquer outro mecanismo processual (tais como a possibilidade de 

                                                 
146 Ibidem, p. 170. 

 
147 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003,  p. 31. 
148 Ibidem, p. 39. 
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impugnação do cumprimento da sentença nos moldes do art. 475-L do CPC) de 

desfazimento da coisa julgada já que sua formação sequer existiu. 

Registre-se, por oportuno, que, apesar das críticas aqui sutilmente 

levantadas à tese desses renomados processualistas, reconhece-se a louvável 

contribuição dos autores para o fomento do debate sobre a relativização da coisa 

julgada no Direito Brasileiro. Sua obra, de caráter bastante inovador, propõe uma 

análise eminentemente processual do tema em debate, possibilitando uma 

discussão prática do fenômeno da “coisa julgada inconstitucional”, deixando a 

desejar quanto ao aspecto dogmático do problema em estudo.   

  Assim, foram analisadas, neste capítulo, as principais contribuições da 

doutrina processualística acerca do tema. Observe-se que, até o presente momento, 

os autores citados foram tão somente aqueles que se posicionam a favor da 

relativização da coisa julgada. No capítulo subseqüente, analisam-se os principais 

instrumentos indicados pela doutrina para o desfazimento da sentença transitada em 

julgado, eivada de inconstitucionalidade, para, empós, chegar-se ao ponto nodal 

desta dissertação, que consiste em uma análise constitucional da relativização da 

coisa julgada, à luz dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. 



 

 

106

 

CAPÍTULO 4 
IMPUGNAÇÃO DA “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL”: 
INSTRUMENTOS PROCESSUAIS INDICADOS 
 

Tendo em vista o caráter de intangibilidade conferido à coisa julgada, há de 

se perguntar qual o instrumento eficaz para enfrentá-la uma vez que fique 

caracterizada a nulidade da decisão judicial que se mostrar inconstitucional? 

Poderia utilizar-se como argumento para a imunização da “coisa julgada 

inconstitucional”, livrando-a de qualquer remédio processual hábil a saná-la, a 

inexistência de previsão expressa de um instrumento de controle. Porém, tal 

afirmação restaria equivocada frente à possibilidade de até mesmo a coisa julgada, 

eivada de ilegalidade, sujeitar-se à impugnação, por meio de Ação Rescisória, 

contemplada nos artigos 485 e seguintes do Código de Processo Civil, quiçá aquela 

que se mostra contrária às normas e aos princípios emanados pela Carta Magna 

Constitucional. 

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Faria salientam: 

 

Surge, então, a indagação: o instrumento processual para a impugnação 
seria a Ação Rescisória, sujeitando-se, assim, a coisa julgada 
inconstitucional ao mesmo regime jurídico da coisa julgada ilegal, inclusive 
quanto aos prazos? 

O Superior Tribunal de Justiça vem, freqüentemente e sem enfrentar 
diretamente o tema, admitindo a Ação Rescisória para desconstituir coisa 
julgada inconstitucional. Trata-se de hipótese envolvendo, em regra, o 
direito tributário em que a decisão judicial transitada em julgado se fundou 
em norma posteriormente declarada inconstitucional. 149 

 

A despeito da idéia acima transcrita, faz-se a seguinte indagação: Se passar 

o prazo de dois anos para a propositura de Ação Rescisória, seria impossível o seu 

desfazimento? Os autores supracitados respondem que não, pois seria como 

equiparar a inconstitucionalidade à ilegalidade: 

                                                 
149 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. 150. 
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A decisão judicial transitada em julgado desconforme com a Constituição 
padece do vício da inconstitucionalidade que, nos mais diversos 
ordenamentos jurídicos, lhe impõe a nulidade, ou seja, a coisa julgada 
inconstitucional é nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou 
decadenciais. Ora, no sistema das nulidades, os atos judiciais nulos 
independem de Rescisória para eliminação do vício respectivo. Destarte 
pode ‘a qualquer tempo ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou 
em embargos à execução’ (STJ, Resp 7.556/RO, 3ª T., Rel. Ministro 
Eduardo Ribeiro, RETJ 25/439). 150 

 

Afirmam ainda esses autores que os Tribunais não podem furtar-se de, 

inclusive de ofício, reconhecer a inconstitucionalidade da coisa julgada: em Ação 

Rescisória, nesse caso, não sujeita a prazo; em ação declaratória de nulidade, ou 

em embargos à execução.  

Se a sentença inconstitucional transitada em julgado é considerada 

inexistente juridicamente, contra ela não cabe Rescisória por não se poder rescindir 

o que não existe. Se, do contrário, for classificada como nula, alguns doutrinadores 

defendem a possibilidade de recorrer-se tanto da ação de impugnação autônoma, 

como da de incidentes de embargos à execução para  a sua desconstituição. Pode 

ainda valer-se, sem observância de lapso temporal, da ação declaratória de nulidade 

da sentença, uma vez que esta não transita em julgado, em face do vício que a 

contaminou. 

É sabido que, dentro do Processo Civil Brasileiro, existem mecanismos para 

a solução do problema da inconstitucionalidade das decisões judiciais, quais sejam, 

os recursos ordinários e extraordinários. Nos casos em que se consegue enquadrar 

nessas hipóteses, não se oferecem maiores dificuldades.    

Entretanto, os problemas mais graves dizem respeito à 

inconstitucionalidade da sentença já transitada em julgado, ou seja, a permanência 

do vício de inconstitucionalidade mesmo após esgotadas as vias recursais e 

rescisórias de impugnação do decisum. Existiria, nessas hipóteses, um mecanismo 

de controle de constitucionalidade da coisa julgada, ou esta restaria intangível? 

                                                 
150 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. 150. 
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Trata-se, portanto, segundo Paulo Otero, de um problema central do atual 

momento do Estado de Direito.  

A esse questionamento, respondem os defensores da relativização da coisa 

julgada, que esta garantia não está imune à impugnação, podendo ser 

desconstituída por meio de Rescisória, utilizando-se, no elenco constante do art. 485 

do CPC, de hipóteses em que o legislador preferiu abdicar da segurança em 

benefício da justiça e do respeito aos valores consagrados na ordem jurídica. 

Ademais, para os que defendem a doutrina relativizadora, o princípio da 

intangibilidade da coisa julgada não é absoluto, devendo ser conjugado com outros 

princípios, num contexto global, podendo, portanto, sofrer restrições. 

Nesse sentido é o entendimento de Carlos Valder do Nascimento que, a 

despeito de registrar opiniões doutrinárias divergentes, defende o cabimento da querela 

nullitatis insanabilis como remédio processual hábil a sanar a inconstitucionalidade da 

decisão transitada em julgado. Para esse autor, são passíveis de ser desconstituídas 

as sentenças que põem termo ao processo, decidindo o mérito da demanda, desde 

que se enquadre no conceito de “coisa julgada inconstitucional”, residindo nisso a 

razão fundamental para serem anuladas. 151 

Alexandre Macedo dos Santos ensina sobre o instituto da querela nullitatis:: 

 

A querela nullitatis comportava duas modalidades, a querela nullitatis sanabilis 
adequada à impugnação dos vícios sanáveis, e a querela nullitatis insanabilis, a 
ser proposta para impugnar os vícios mais graves. Aquela fundiu-se com o 
recurso em diversos ordenamentos europeus, com a transformação dos 
motivos de nulidade menos graves em motivos de apelação; a insanabilidade  
substituiu e podia ser alegada como remédio extremo contra os vícios mais 
graves, considerados insanáveis e que, por isto, sobreviviam ao decurso dos 
prazos e à formação da res judicata. 152     

 

Corroborando com a tese acima exposta, José Carlos Barbosa Moreira 

afirma que “a querela nullitatis foi concebida com o escopo de atacar a imutabilidade 

                                                 
151 NASCIMENTO, Carlos Valder. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 
2002. 
152 SANTOS. Alexandre Macedo dos. Da querela nullitatis: sua subsistência no direito brasileiro, 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 74. 
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da sentença convertida em coisa julgada, sob o fundamento de achar-se 

contaminada de vício que a inquina de nulidade, visando a um indicium rescindens” 
153. Obtido isso, ficaria o querelante na situação de poder pleitear uma nova decisão 

sobre o mérito da causa.   

Para Dinamarco, a escolha dos caminhos adequados à impugnação da 

coisa julgada, em cada caso concreto, é um problema bem menor e de solução não 

muito difícil se comparada à aceitação da tese de relativização da coisa julgada. 

Para manifestar seu pensamento acerca dos mecanismos processuais adequados à 

impugnação da “coisa julgada inconstitucional”, baseia-se o supracitado autor nos 

ensinamentos de Pontes de Miranda, que, por sua vez, sugere um leque de 

possibilidades, como: 

 
a)   a propositura de nova demanda, igual a primeira, desconsiderada a 
coisa julgada; 
b) a resistência à execução, por meio de embargos a ela ou mediante 
alegações incidente ao próprio processo executivo; 
c) a alegação incidenter tantum em algum outro processo, inclusive em 
peças defensivas.154  

 

O que a doutrina da relativização da coisa julgada se propõe a divulgar é a 

suposta necessidade de repensar-se o controle dos atos do Poder Judiciário, 

mormente da “coisa julgada inconstitucional”, procurando conciliar as idéias de 

segurança e os anseios da justiça. Para tanto, costumam propagar que nada adianta 

a Constituição Federal outorgar garantias se elas não forem efetivamente 

garantidas. E a garantia seria a constitucionalidade. 

É, pois, o princípio da constitucionalidade que resume a garantia de 

observância à Constituição, pois a ele se encontra agregada a sanção para o seu 

desrespeito: a inconstitucionalidade do ato, o que importa em sua invalidade. 

Consoante o entendimento de Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro 

de Faria, sempre que se fala em controle de constitucionalidade das decisões 

judiciais, tem-se a idéia equivocada de que esse somente se daria enquanto não 

                                                 
153 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 416, 1970, p. 443. 
154 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos 
Valder do. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 69. 
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fosse operada a coisa julgada. Após a verificação desta, a imutabilidade que lhe é 

característica impediria sua desconstituição ainda que declarada inconstitucional. 

Referidos autores questionam se a aludida idéia corresponde, de fato, ao modelo de 

Supremacia da Constituição buscado no moderno Estado de Direito. E, assim, 

respondem à indagação: 

 

Pensamos que não. A coisa julgada não pode suplantar a lei, em tema de 
inconstitucionalidade, sob pena de transformá-la em um instituto mais 
elevado e importante que a lei e a própria Constituição. Se a lei não é 
imune, qualquer que seja o tempo decorrido desde a sua entrada em vigor, 
aos efeitos negativos da inconstitucionalidade, por que o seria a coisa 
julgada? 

A única explicação para que não se tenha, até o momento, no direito 
brasileiro enfrentado o tema, resulta, ao que pensamos, de uma visão 
retorcida da idéia de imutabilidade inerente ao conceito de coisa julgada.155  

 

Por fim, ressalte-se a análise que Teresa Arruda Alvim Wambier e Miguel 

Garcia Medina156 fazem acerca do tema propondo uma nova forma de interpretação 

do art. 485, inc. V, do CPC, no que tange à expressão “violação a literal disposição de 

lei”, uma vez que a interpretação excessivamente rigorosa desse dispositivo é 

incompatível com a atual tendência de relativização da coisa julgada. 

Assim, questiona-se se referido dispositivo legal refere-se, exclusivamente, à 

violação do texto da lei ou, se à luz de uma interpretação extensiva, incluiria também 

a violação de um princípio, o qual permita que uma decisão judicial, que tenha 

ofendido um princípio jurídico, possa ser corrigida pela via da Ação Rescisória, ainda 

que haja transitado em julgado.  

 

A expressão lei diz respeito a lei federal, complementar, ordinária, 
Constituição Federal, leis estaduais, municipais, medidas provisórias, 
decretos legislativos etc. E, em nosso entender, abrange também os 
princípios jurídicos. 

Concebe-se hoje que o desrespeito a princípios é muito mais nocivo para o 
sistema que a ofensa a dispositivos legais. Logo, a conclusão não poderia 

                                                 
155 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.131. 
156 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. 
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ser outra se não a de que o desrespeito a princípios deve entender-se hoje 
como alcançado pelo art. 485, inc. V, do CPC. 157 

 

Sustentam, ainda, esses autores que não há a necessidade de alteração 

legislativa ou da própria Constituição para que se dêem à coisa julgada as 

dimensões que esse instituto deve ter num Estado de Direito democrático, ou seja, 

para que a decisão revestida pela res judicata  possa ser passível de rescisão.       

Destaca-se, por oportuno, o argumento de que se utilizam esses teóricos da 

doutrina relativizadora, ao sustentarem a necessidade de relativização da coisa 

julgada, com base em casos excepcionais, teratológicos, a justificar a propositura, por 

alguns, de uma interpretação mais abrangente às hipóteses de cabimento da Ação 

Rescisória, incluindo, por exemplo, a inadequação dos princípios constitucionais 

aplicados à decisão: 

 

Princípio da legalidade e isonomia têm natureza constitucional; a coisa 
julgada é fenômeno processual, de que trata a lei infraconstitucional, e de 
que a Constituição Federal se ocupa só para fixar o que se deve entender 
por irretroatividade da lei. 

Não há, pois, como atribuir a esta mais importância do que àqueles. 

(...) 

 É rescindível a sentença, segundo pensamos, se o Judiciário fez incidir 
princípio inadequado ou deixou de aplicar o princípio necessário.158 

 

 Feito um aparato inicial do que vem sendo defendido pelos processualistas 

adeptos à relativização da coisa julgada, passa-se ao estudo dos principais 

instrumentos processuais indicados pela doutrina como meios de impugnação do 

fenômeno que denominaram de “coisa julgada inconstitucional”: Ação Rescisória; 

Ação declaratória de nulidade absoluta da sentença; Exceção de pré-executividade;  

Mandado de Segurança e Embargos à Execução, em se tratando de Execução 

contra a Fazenda Pública, ou Impugnação, quando a execução for porposta contra 

pessoa física ou jurídica de direito privado.  

                                                 
157 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 179. 
158 Ibidem, p. 177. 
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4.1 Ação Rescisória  

 

A Ação Rescisória é o primeiro mecanismo processual indicado pela 

doutrina relativizadora como adequado a provocar o reexame da “coisa julgada 

inconstitucional”.  

Com efeito, o sistema processual pátrio prevê o cabimento da Rescisória 

como instrumento autônomo de impugnação das decisões judiciais de mérito, 

revestidas pela coisa julgada material, ou seja, de que não mais caiba recurso. As 

hipóteses elencadas no art. 485 do CPC são as seguintes: 

 

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 
quando: 

I – se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do 
juiz;  

II – proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;  

III – resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou 
de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;  

IV - ofender a coisa julgada;  

V - violar literal disposição de lei;  

VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo 
criminal ou seja provada na própria Ação Rescisória;  

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência 
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável;  

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, 
em que se baseou a sentença;  

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da 
causa. 

 

Analisando essas hipóteses, observa-se o caráter excepcional da Ação 

Rescisória para desconstituir a coisa julgada, quando a decisão de mérito está 

acobertada por máculas de extrema gravidade, que demandam, de forma 

excepcional, a prevalência do valor justiça em detrimento do valor segurança.     

  Atualmente, a doutrina defensora da relativização da coisa julgada tem 

apontado a Ação Rescisória como mecanismo processual hábil a sanar o fenômeno 

da “coisa jugada inconstitucional”, desde que não se lhe aplique o prazo decadencial 

legalmente fixado (dois anos) e seja ajuizada com fundamento no inciso V do art. 
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485 do CPC, quando a sentença de mérito violar literal disposição de lei (entendida 

em sentido amplo). Nessa interpretação, o gênero normativo “lei” abrangeria todas 

as demais espécies de normas jurídicas, inclusive a constitucional.  

Ademais, para efeitos de admissibilidade da Ação Rescisória, a violação da 

Constituição Federal pode ter ocorrido por desatendimento não só ao texto expresso 

da Magna Carta, mas também a princípio constitucional não positivado, ou, ainda, 

por ofensa ao espírito, ou ao sistema da Constituição. Nesse sentido afirma Nelson 

Nery Júnior que “a decisão inconstitucional transitada em julgado não pode ficar 

imune ao controle jurisdicional da Ação Rescisória”159.  

Em defesa do cabimento da Rescisória para desconstituir a “coisa julgada 

inconstitucional”, sem obediência ao biênio legal, sustenta Ivo Dantas: 

 

Não aceitamos, nos casos de inconstitucionalidade, o prazo decadencial de 
dois anos fixado no art. 495 do CPC, isto porque, em se tratando de coisa 
julgada inconstitucional, o atentado à Constituição poderá ser invocado a 
qualquer momento e em qualquer instância ou Tribunal, pois se trata de 
decisão inexistente, por estar calcada em lei inconstitucional.  

Finalmente, julgamos ser necessária uma maior abertura para o cabimento 
da Ação Rescisória, que não deverá limitar-se aos aspectos formais do 
processo, preocupada com matéria infraconstitucional, devendo valorizar a 
Constituição como Lei Maior do sistema.

 160:   

 

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Faria161 coletam julgados do Superior 

Tribunal de Justiça favoráveis à utilização da Ação Rescisória como instrumento 

processual para impugnação da “coisa julgada inconstitucional”, mas deduzem que o 

juízo positivo de admissibilidade não impõe o mesmo regramento destinado à coisa 

julgada ilegal, especialmente no que diz respeito à sujeição ao prazo bienal. 

Entretanto, para eles, a escolha da Rescisória é, via de regra, inadequada, sendo 

admitida, extraordinariamente, por apego ao princípio da instrumentalidade e da 

                                                 
159 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 203. 
160 DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual Constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 225. 

161 Ibidem, p. 153-155. 
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economicidade, em razão da gravidade da mácula ostentada na decisão 

inconstitucional.  

É importante destacar que o entendimento de Ivo Dantas sobre o cabimento 

da Ação Rescisória, com vistas à desconstituição da sentença inconstitucional, está 

condicionado ao pronunciamento do STF, quer pela via concentrada, quer pela via 

difusa, sendo que, no último caso, somente quando o Senado suspender a 

“execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 

definitiva do Supremo Tribunal Federal” (CF, art. 52, X). Portanto, segundo esse 

autor, não se pode rescindir decisão inconstitucional com base em pronunciamento 

do Supremo quando não lhe for atribuído o efeito erga omnes, nem, muito menos, 

eficácia ex tunc. 162  

Porém, assim não entende Teori Albino Zavascki163 que sustenta o 

cabimento da Ação Rescisória para desconstituir a “coisa julgada inconstitucional”, 

haja ou não pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado 

ou difuso, observados os pressupostos de admissibilidade da ação, mormente o 

prazo decadencial de dois anos.  

É bem mais razoável o entendimento segundo o qual se atribui ao tribunal 

competente para o julgamento da rescisória a possibilidade de decretar a violação, 

pela sentença transitada em julgado, de dispositivo constitucional. Isso ocorre 

porque, se o tribunal é competente para fazer o trivial, ou seja, verificar a 

compatibilidade da sentença com a legislação infraconstitucional, por muito maior 

razão, o órgão revisor possui também uma outra função da mais alta envergadura, 

qual seja, zelar pela observância da supremacia do texto constitucional, 

notadamente no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais nele 

assegurados.  

 Após mencionar a Ação Rescisória como meio processual hábil a 

desconstituir a coisa julgada por violação literal de dispositivo legal, Gilmar Ferreira 

                                                 
162 Nesse sentido: DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual 
Constitucional. Curitiba: Juruá, 2003, p. 223. 
163 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 134. 
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Mendes164 expõe que a previsão do art. 485, V, do CPC, abrange, também, a “coisa 

julgada inconstitucional”, excetuando-se o caso de modulação dos efeitos 

contemplados no art. 27, da Lei nº 9.686/99; é dizer, é possível a rescisão de uma 

decisão de mérito transitada em julgado, baseada em lei posteriormente declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, desde que ajuizada dentro do prazo 

decadencial de dois anos, estipulado no Código de Processo Civil, contados do 

trânsito em julgado da decisão. 

Francisco Gérson Marques de Lima sustenta o cabimento da Ação 

Rescisória para combater a sentença inconstitucional quando sobrevier decisão do 

Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, 

desde que ajuizada dentro do prazo bienal, pois, segundo ele, se “a sentença houver 

transitado em julgado e estiver fora do prazo da Rescisória, os interessados terão de 

se conformar, porque se sobrepõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, exceto 

tratando-se de situação jurídica continuativa, a comportar a revisão (art. 471, I, do 

CPC)” 165. 

José Carlos Barbosa Moreira166 reconhece a Ação Rescisória como via 

adequada para desconstituir a sentença transitada em julgado eivada de 

inconstitucionalidade, conforme previsão expressa no CPC (art. 485, V), quando 

houver superveniente declaração de inconstitucionalidade por via de ação ou de 

exceção. Defende, ainda, o abrandamento da exigência do prazo decadencial para, 

em razão da particular gravidade do vício, permitir o ajuizamento da Ação Rescisória 

a qualquer tempo.   

Comunga-se do posicionamento majoritário, na doutrina processualística 

pátria, de que se pode ajuizar Ação Rescisória com o fito de desconstituir decisão 

transitada em julgado que se mostre inconstitucional, por interpretação ampla do 

inciso V, do art. 485 do CPC, desde que referida ação seja ajuizada dentro do prazo 

de dois anos legalmente estabelecido. Assim, a expressão “violação à literal 

                                                 
164 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 306. 
165 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Fundamentos constitucionais do processo: sob a 
perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 138. 
166 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Revista forense, Rio de Janeiro, v. 377, p. 61, jan./fev. 2005. 
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disposição de lei” abrange as seguintes hipóteses, quando a sentença: a) aplica lei 

inconstitucional; b) deixa de aplicar lei constitucional; c) adota interpretação 

incompatível com a Constituição, inclusive com ofensa aos seus princípios implícitos 

e explícitos; ou d) ofende diretamente norma da Constituição.  

Entrementes, quanto aos defensores da desconsideração do biênio 

decadencial, em se tratando de inconstitucionalidade da sentença transitada em 

julgado, serão tecidas maiores considerações quando do capítulo 4 (“Coisa julgada 

inconstitucional: enfoque crítico”). De todo modo, adianta-se, desde já, que 

desconsiderar, por completo, o prazo de dois anos para o ajuizamento de 

Rescisória, implicaria a desnaturação da natureza jurídica desse instituto, porquanto 

lhe retiraria um elemento essencial, qual seja, a submissão ao biênio decadencial 

sob pena de perecimento do próprio direito de ajuizar a ação. 

Parece um tanto incongruente admitir-se que a autoridade de coisa julgada 

conferida a uma sentença seja afastada, excepcionalmente, por remédio processual 

com requisitos mais brandos que a própria Ação Rescisória – desconsiderado, por 

exemplo, o prazo decadencial – sendo, no mínimo, razoável, senão exigível, a 

criação de um mecanismo específico para solucionar as questões afetas à 

inconstitucionalidade das decisões com trânsito em julgado,  cuja possibilidade de 

ajuizamento seja bem mais rigorosa.    

 

4.2 Ação declaratória de nulidade absoluta da sentença 

 

Antes de adentrar no mérito da querela nullitatis, há que se fazer, a priori, 

algumas considerações acerca da diferença entre sentença rescindível, nula e 

inexistente. 

No Direito Processual Moderno, há três categorias de sentenças eivadas de 

vícios. A primeira delas constitui as sentenças cujo vício as tornam passíveis de 

rescisão, conforme dispositivo legal, obedecendo-se ao prazo decadencial de dois 

anos. 
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A segunda categoria diz respeito às sentenças nulas ipso iure, que são 

aquelas fundadas em relação processual contaminada de igual vício, mas, para 

reconhecê-lo, não se faz necessário o manejo de Ação Rescisória, uma vez que dita 

ação pressupõe coisa julgada, que, por sua vez, exige, para sua configuração, a 

formação e a existência de uma relação processual válida. A respeito dessa 

modalidade de sentença, o processualista José Maria Rosa Tesheiner assevera: 

 

Se a sentença foi dada à revelia da parte, por exemplo, sem sua citação ou 
mediante citação nula, processo válido inexistiu e, conseqüentemente, coisa 
julgada não se formou. Assim, em qualquer tempo que se pretender fazer 
cumprir o julgado, lícito será à parte prejudicada opor a exceção de nulidade 
da sentença (art. 741, I, do C.P.C.).   

A distinção entre sentença nula e sentença rescindível é importante porque, 
(a) ao contrário do que ocorre com a sentença rescindível, a nulidade de 
sentença pode ser declarada por juízo de 1° grau; (b) ao passo que o direito 
de propor Ação Rescisória sujeita-se ao prazo decadencial de dois anos, 
não há prazo para a alegação de nulidade da sentença. 167  

 

A terceira e última categoria de sentenças, bastante criticadas por alguns 

doutrinadores, são as inexistentes. O que não existe não pode ser passível de 

rescisão, de sorte que não se há de falar no cabimento de Ação Rescisória sobre 

sentença inexistente.  

Nesses casos de inexistência jurídica, enquadram-se as sentenças 

prolatadas por quem não é investido de função jurisdicional, ou aquelas proferidas 

sem os pressupostos de existência e de constituição válida do processo, ou ainda, 

as que nunca foram publicadas oficialmente. 

Feitas essas considerações, será iniciado o estudo da querela nullitatis como 

instrumento processual indicado pela doutrina168 como hábil a fazer sanar a 

inconstitucionalidade das decisões judiciais, seja para os que enquadram a “coisa 

julgada inconstitucional” na categoria das sentenças nulas, seja para os que 

entendem o fenômeno como caso de inexistência jurídica da decisão. 

                                                 
167 TESHEINER, José Maria Rosa. Relativização da Coisa Julgada. Revista Nacional de Direito e 
Jurisprudência, Ribeirão Preto, v. 11, n. 7, nov. 2001, p. 6. 
168 Nesse sentido: Carlos Valder do Nascimetno, Ivo Dantas, Alexandre Freitas Câmara, Humberto 
Theodoro Júnior, Teresa Arruda Alvim Wambier e Cândido Rangel Dinamarco, dentre outros. 



 

 

118

 

Carlos Valder do Nascimento, por exemplo, entende que, se a sentença 

inconstitucional é nula, não se há de falar em coisa julgada, inviabilizando, assim, o 

cabimento de Ação Rescisória para sua desconstituição. Nesse caso, há de se 

buscar suporte na actio querela nullitatis. 169 

A expressão latina querela nullitatis significa nulidade do litígio, indicando uma 

ação autônoma de impugnação utilizada na Idade Média para impugnar a sentença, 

independentemente de recurso. 170 

Assim, essa ação autônoma de impugnação é, segundo Carlos Valder do 

Nascimento, o instrumento jurídico hábil a sanar erros graves cometidos no âmbito da 

jurisdição, como no caso de sentença transitada em julgado que malfere princípios 

constitucionais (“coisa julgada inconstitucional”). 

Para os que defendem a possibilidade de ajuizamento da querela nullitatis 

para esse determinado fim – a desconstituição da “coisa julgada inconstitucional” – 

não há como convalidar uma sentença maculada por nulidade, notadamente quando 

se trata de inconstitucionalidade do julgado. Eis a razão de alguns processualistas 

sustentarem a idéia de cabimento de ação própria para fins de sua desconstituição. 

Nesse caso, “configurando o julgado nulo de pleno direito, tem cabimento de ação 

própria no sentido de promover sua modificação, com vistas a restaurar o direito 

ofendido” 171. 

Assim, para boa parte da doutrina relativizadora, o âmago fundamental da 

querela nullitatis consiste em anular sentença de mérito inconstitucional que fez 

coisa julgada, uma vez que o vício de inconstitucionalidade do julgado é insanável, 

sobrepondo-se à própria formação da coisa julgada. Trata-se, portanto, de ação 

declaratória de nulidade absoluta e insanável da sentença. Essa ação é de 

inspiração romana, deriva da querela nullitatis e pode ser utilizada sem observância 

de prazos prescricionais ou decadenciais – portanto, a qualquer tempo –, com o 

                                                 
169 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Por uma teoria da coisa julgada inconstitucional. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 166. 
170 CRETTELLA NETO, José. Dicionário de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
171 NASCIMENTO, Carlos Valder. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 
2002, p. 171. 



 

 

119

 

objetivo de declarar a nulidade da relação jurídica viciada, fundada em preceito 

jurisdicional eivado de inconstitucionalidade. 172 

Para Alexandre Freitas Câmara, a ação declaratória de ineficácia da 

sentença transitada em julgado consiste em um mecanismo adequado ao 

saneamento da “coisa julgada inconstitucional”, mas, primeiramente deverá ser 

solucionado o problema da inconstitucionalidade da sentença anteriormente 

prolatada e transitada em julgado, para, dependendo da resolução, julgar 

procedente ou improcedente o pedido. 173  

Ivo Dantas invoca os arts. 4º e 5º do CPC174 para sustentar o cabimento de 

Ação declaratória de nulidade absoluta da sentença, visando a revisitar a coisa 

julgada formada em sentença fundada em norma declarada inconstitucional por 

decisão posterior do Supremo. Como o autor pernambucano classifica a “coisa 

julgada inconstitucional” sentença inexistente juridicamente, esta seria passível de 

reapreciação jurisdicional, a requerimento do prejudicado, para afastar os efeitos 

concretos decorrentes da sentença inconstitucional. 175    

Contudo, pergunta-se: Se a sentença transitada em julgado eivada de 

inconstitucionalidade não existe juridicamente, como declará-la nula? Seria o mesmo 

que ajuizar uma ação declaratória para desconstituir uma sentença prolatada por um 

padre. É dizer que faltaria o interesse de agir à parte autora da ação, porquanto 

restaria despiciendo o ajuizamento de ação em face de algo que não existe. 

Acredita-se que seria mais coerente aos que defendem a inexistência jurídica da 

                                                 
172 NASCIMENTO, Carlos Valder. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 
2002, p. 173. 
173 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JR., Fredier 
(Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004. (Coleção 
Temas de Processo Civil – Estudos em homenagem a Eduardo Espínola), p. 25. 
174 CPC, 

“Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à declaração:     

I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;   

II - da autenticidade ou falsidade de documento. 

Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. 

Art. 5º Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência 
depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por 
sentença”.  
175 DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual Constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2003, p.235-237.  
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“coisa julgada inconstitucional”, apesar de também questionável, o ajuizamento de 

um ação autônoma, idêntica a primeira para reapreciação dos fatos, já que a 

sentença anterior não existiu juridicamente, nem formou coisa julgada, restando 

observado, por conseqüência, o pressuposto negativo de constituição e de 

desenvolvimento válido do processo – inexistência de coisa julgada anterior. 

Assim, afirmam os defensores do cabimento desse meio processual como 

hábil a sanar o vício da “coisa julgada inconstitucional” que a prestação jurisdicional 

do Estado, assim como todas as suas funções (executiva e legislativa), devem 

pautar-se no princípio da supremacia constitucional sob pena de não merecerem 

valia alguma. Dessa forma, em se tratando de decisão judicial que desrespeite 

valores consagrados constitucionalmente, nada impede que os prejudicados que 

venham a suportar os efeitos de uma sentença nesses moldes possam fazer uso de 

uma nova ação, objetivando a declaração de nulidade absoluta da sentença 

contaminada pela pecha de inconstitucionalidade. 

Teresa Arruda Alvim Wambier e Miguel Garcia Medina, conforme relatado 

alhures, defendem o ajuizamento de ação declaratória de inexistência jurídica – o 

que é mais lógico, já que assim classificam a “coisa julgada inconstitucional” – para 

reexame da decisão de mérito fundada em norma declarada inconstitucional, sem 

submissão a prazo, apresentando por fundamento a ausência de possibilidade 

jurídica do pedido e, conseqüentemente, a carência de ação. Para os citados 

autores, o interesse de agir manifesta-se pela utilidade de obtenção de um 

provimento capaz de gerar segurança jurídica ao caso objeto de debate, tornando a 

matéria indiscutível e acobertada pela autoridade da coisa julgada. 176  

Porém, questiona-se: Não constitui a coisa julgada um pressuposto negativo 

de constituição válida do processo? Como se poderia ajuizar uma nova ação 

pautada no mesmo objeto já decidido anteriormente e acobertado pelo manto da 

coisa julgada? Sendo assim, seria mais fácil impugnar-se uma decisão ajuizando-se 

uma nova ação do que o ajuizamento da Ação Rescisória que, além do prazo 

decadencial de 2 (dois) anos, possui hipóteses taxativas previstas em lei para o seu 

cabimento. No capítulo seguinte, serão tecidas algumas críticas à doutrina da 

                                                 
176 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 233. 
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relativização da coisa julgada, ora em comento, inclusive no que diz respeito aos 

mecanismos processuais por ela indicados a sanar o vício da “coisa julgada 

inconstitucional”.   

 

4.3 Exceção de pré-executividade 

 

Entende-se por exceção de pré-executividade a possibilidade de o 

executado alegar determinadas questões em execução, sem a prévia garantia do 

juízo e o ajuizamento dos embargos do devedor (impugnação).  

A doutrina diverge entre a denominação “exceção” e “objeção” de pré-

executividade, uma vez que as matérias conhecidas de ofício pelo órgão 

jurisdicional, independentemente de provocação do interessado, são chamadas de 

objeções, ao lado daquelas matérias que somente merecem ser analisadas se 

houver provocação pela parte, que são chamadas de exceções. 177  

Embora objeção e exceção sejam termos distintos, relacionados a matérias 

próprias, ganhou acolhida na prática judiciária e se tornou mais difundida nos 

estudos acadêmicos a expressão “exceção de pré-executividade”, para significar, 

independentemente da matéria veiculada, a defesa endoprocessual, ou seja, no bojo 

da própria fase de cumprimento da sentença. O escopo da exceção de pré-

executividade é, pois, alertar o juiz quanto à existência de vícios ou de falhas graves 

relacionadas com a admissibilidade da execução, para que se obtenha a extinção do 

feito executivo, evitando-se, assim, a invasão indevida da esfera patrimonial do 

executado. 178 

Dessa forma, consiste na faculdade atribuída ao devedor de apresentar 

defesa na fase executória, sem contrição de seu patrimônio, mediante a 

demonstração da falta de pressuposto processual (por exemplo, nulidade da relação 

jurídica geradora da sentença) ou substancial (por exemplo, inexigibilidade do título).  

                                                 
177 PAULO, José Ysnaldo Alves. Pré-executividade contagiante no Processo Civil brasileiro: 
objeção em execução forçada singular e universal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 161. 
178 MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado por meio de ações autônomas: defesa 
heterotópica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 84-85. 
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Há razoável divergência no âmbito jurisprudencial sobre o reconhecimento 

da exceção de pré-executividade como remédio processual adequado ao combate 

da “coisa julgada inconstitucional”. Tal divergência decorre de outra ainda maior: 

quais as matérias que podem ser objeto da exceção de pré-executividade. 

Porém, há de se afirmar que, em sede de pré-executividade, não se há de 

falar em impugnação ao quantum debeatur, muito menos em dilação probatória, 

uma vez que essas matérias estão reservadas aos embargos do devedor. Há de 

atacar-se, portanto, aspectos formais do título, como pressupostos de validade do 

processo e da pretensão deduzida em juízo, que tocam diretamente a questão de 

nulidade.   

Sob esse aspecto, sustenta-se a impossibilidade de alegação em sede de 

exceção de pré-executividade da “coisa julgada inconstitucional”, afirmando-se que, 

somente em determinados casos, se poderia utilizar os embargos do devedor 

(impugnação). 

Entretanto, segundo o entendimento de Carlos Valder do Nascimento, a 

utilização desse instituto é plenamente cabível em sede de desconstituição da “coisa 

julgada inconstitucional”:  

 

Tal objeção não merece prosperar, porque, a luz do art. 741 do Código de 
Processo Civil, a argüição de inexigibilidade do título sentencial pode, por 
essa via, ser processada, mesmo que a decisão já tenha transitado em 
julgado. Essa regra leva ao entendimento de que a matéria por ela 
contemplada versa sobre nulidade do título. Ademais, a falta dos requisitos 
ou condições do processo de executivo pode, igualmente, ser questionada 
em sede de exceção de pré-executividade. 179 

 

Conforme o entendimento acima esposado, entende-se que reservar 

matérias apenas aos embargos de execução (impugnação), para os quais se faz 

necessária a segurança do juízo, fere o princípio da ampla defesa e do livre acesso 

à justiça, constitucionalmente garantidos, uma vez que impede determinada parte, 

                                                 
179 NASCIMENTO, Carlos Valder. Por uma teoria da coisa julgada inconstitucional. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 182. 
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que, por insuficiência de recursos, se vê impossibilitada de efetuar o depósito 

exigido para a interposição dos embargos. 

Acredita-se ser esse o mais forte argumento dos que sustentam a 

pertinência da exceção de pré-executividade como instrumento de impugnação da 

inconstitucionalidade da coisa julgada, uma vez que, nesse instituto, incumbe à parte 

demonstrar sua admissibilidade mediante prova pré-constituída, sendo dispensada 

de segurar o juízo de execução. 

Nesse diapasão, acredita-se ser totalmente desarrazoado exigir a segurança 

do Juízo em casos nos quais o executado, pobre, não dispõe de bens para oferecer 

à penhora. Não é possível, dentro do sistema jurídico constitucional brasileiro, em 

que se assegura o pleno contraditório, limitá-lo, dessa maneira, contra pessoas 

economicamente carentes. 

Dentro desse contexto, sob o argumento de corroborar com a melhor 

doutrina que visa a preservar o caráter instrumental do processo, Carlos Valder do 

Nascimento defende a aceitação, no campo da pré-executividade, tanto a 

impugnação de matérias de ordem pública quanto de matérias substanciais, em prol 

da garantia constitucional da ampla acessibilidade ao Poder Judiciário : 

 

Reservar matérias pré-determinadas para as vias de embargos, 
simplesmente por questão de ordem processualística, é colocar em 
segundo plano o direito material. Ora, se ao executado não fosse permitido 
segurar o juízo, em razão de insuficiência patrimonial, ficaria, então, 
prejudicado em sua resposta, implicando esse comportamento em 
cerceamento de defesa.180 

 

Nesse sentido, conclui Paulo Henrique Lucon, aquiescendo com a tese a 

qual doutrina e jurisprudência vêm tentando construir, “no sentido de se admitir 

defesas de mérito na própria execução, desde que fundadas em prova pré-

                                                 
180 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Por uma teoria da coisa julgada inconstitucional. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 182. 
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constituída, é possível admitir-se exceção de pré-executividade com amparo em 

coisa julgada inconstitucional” 181.  

Alexandre Freitas Câmara, por sua vez, admite o uso da exceção de pré-

executividade, como instrumento de defesa, na própria execução da sentença 

condenatória eivada de inconstitucionalidade, em razão de a matéria alegada ser de 

ordem pública.182 

Em síntese, afirmam os teóricos da relativização da coisa julgada que, em 

que pese o cabimento dos embargos à execução, ou da impugnação, e da ação 

autônoma como instrumentos hábeis a sanar a “coisa julgada inconstitucional”, não 

se pode descartar a possibilidade de valer-se da exceção de pré-executividade 

como meio adequado para o mesmo fim colimado, mormente quando configurada a 

impossibilidade de segurança do juízo pelo devedor. 

 

4.4 Mandado de segurança 

 

Ivo Dantas defende a possibilidade de impetrar-se o writ constitucional como 

meio de defesa contra a configuração de uma prestação jurisdicional eivada de 

inconstitucionalidade. Ainda que essa tese seja defendida por parte minoritária da 

doutrina processualista, vale ressaltar os argumentos do autor ao registrar o 

cabimento de mandado de segurança para tal fim. 183 

Dessa forma, o prejudicado teria o direito líquido e certo de insurgir-se contra 

a “coisa julgada inconstitucional”, exatamente pelo fato de que a 

inconstitucionalidade é a pior das ilegalidades, e a existência dessa é pressuposto 

para a impetração do remédio heróico. A configuração do direito líquido e certo do 

autor, capaz de autorizar a impetração do mandado de segurança, residiria no direito 

                                                 
181 LUCON, Paulo Henrique. Interpretação dos artigos 731 a 795 do código de processo civil. In: 
MARCATO, Antônio Carlos. (Org.). Código de Processo Civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, 
p. 2.102. 
182 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JR., Fredier 
(Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004. (Coleção 
Temas de Processo Civil – Estudos em homenagem a Eduardo Espínola), p. 24.  
183 DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual Constitucional. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 90.   
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que possui todo e qualquer cidadão a uma prestação jurisdicional emanada pelo 

Estado, por meio de sua função judiciária, em total consonância com a Carta Magna 

Constitucional.  

De todo modo, vale ressaltar a necessidade de instrução pré-constituída 

para o manejo do remédio constitucional, devendo o impetrante do mandamus juntar 

à petição inicial todas as provas do direito alegado, sob pena de ser indeferida 

liminarmente, nos termos do art. 8° da Lei 1.533/1951 (Mandado de Segurança). 

O mandado de segurança, ao ser proposto para impugnar a “coisa julgada 

inconstitucional”, servirá para, em processo autônomo, revelar que uma decisão 

inconstitucional já submetida à preclusão está sobrevivendo, no mundo jurídico, com 

visível ofensa à Constituição Federal, lesando um direito subjetivo líquido e certo do 

impetrante.  

Contudo, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 

268: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em 

julgado.” Por mais que possa parecer um tanto inócua a sustentação de uma tese 

jurídica contrária ao posicionamento sumulado pelo Supremo, porquanto esse 

tribunal afirme categoricamente ser inadmissível a impetração do mandado de 

segurança contra decisão acobertada pelo instituto da coisa julgada, alguns autores 

insistem em defender o cabimento do mandamus quando da constatação da 

inconstitucionalidade da decisão judicial transitada em julgado. Um dos argumentos 

utilizados é o de que o objeto combatido, no mandado de segurança, seria não a 

sentença em si, mas o ato executivo. Assim, o mandamus não se destinaria a atacar 

sentença transitada em julgado, mas, sim, um ato posterior ilegal, inconstitucional. 

O principal argumento de que se utilizam os defensores dessa tese encontra 

guarida em um dos fundamentos adotados pelo STF na formulação da Súmula 268, 

qual seja, a existência da Ação Rescisória como instrumento adequado ao combate 

da coisa julgada. Todavia, para esses autores, a previsão legal da Ação Rescisória 

não é obstáculo à utilização do mandado de segurança contra a coisa julgada, 

porquanto o mandamus consiste em uma garantia fundamental e não um recurso. 

Além disso, defende-se, ainda, que a utilização do mandado de segurança 

para combater o fenômeno da “coisa julgada inconstitucional” dar-se-ia tão somente 
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quando esgotado o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a interposição de Ação 

Rescisória, ou seja, quando consubstanciada a coisa soberanamente julgada, 

inatacável, inclusive, por meio rescisório. Nessa perspectiva, preocupa-se 

sobremaneira com o esgotamento do prazo decadencial para ajuizamento da Ação 

Rescisória, ignorando-se o prazo, também decadencial, de 120 dias exigidos 

legalmente para o ajuizamento dessa ação constitucional, cuja contagem se inicia, 

sendo o ato combatido de natureza judicial, da notificação do interessado, excluindo-

se o primeiro dia e incluindo-se o último. 184  

Por isso, o prazo para a impetração do mandamus decairá em cento e vinte 

dias, enquanto o ajuizamento da rescisória poderá ser efetivado pela lapso 

decadencial de dois anos. Sendo, o ato judicial impugnado, passível de 

desconstituição por via rescisória, incabível será a impetração do mandado de 

segurança.     

Demais disso, caso a pretensão seja a de desconsiderar o prazo para a 

impetração do mandado de segurança, para quebra da coisa julgada, mais razoável 

que o faça em relação ao prazo decadencial rescisório, porquanto é a Ação 

Rescisória a mais adequada à desconstituição das sentenças transitadas em 

julgado, eivadas de inconstitucionalidade.       

  

4.5 Embargos à execução ou Impugnação 

 

A doutrina da “coisa julgada inconstitucional” veio à baila, no plano 

normativo, com a Medida Provisória N.º 2.180-35/2001, que promoveu a alteração 

do Código de Processo Civil e da Consolidação das Leis do Trabalho, acolhendo a 

posição avançada da doutrina moderna. Veio, portanto, ratificar a teoria da 

relatividade da coisa julgada, introduzindo outros modos de desconstituí-la. 

Nesse sentido, a Medida Provisória nº 2.180/01, em sua última edição, 

mantida em vigor pelo art. 2º da Emenda Constitucional n. 32, institui situações 

específicas de inexigibilidade executória de títulos judiciais, o que imprime maior 

                                                 
184 Lei 1.533/1951. Art. 18 - O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á 
decorridos cento e vinte dias contados da ciência, pela interessado, do ato impugnado. 
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celeridade ao processo de execução, alterando noções clássicas sobre a autoridade 

da coisa julgada e sua proteção. 

Trata-se, portanto, de regra explícita, sendo que o art. 9ª da MP 2.180 

acrescenta ao artigo 884 da CLT o seguinte parágrafo: 

 

Art. 884 (omissis) 

..........................................................................................................................

.. 
§ 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”. 

 

Acrescenta, ainda, por meio de seu art. 10, o parágrafo único ao artigo 741 

do CPC – que trata dos embargos à execução fundada em sentença contra a 

Fazenda Pública – sendo mantida a mesma redação no atual art. 475-L, do CPC, 

conforme a Lei n. 11.232/2005 185: 

 

Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também 
inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou 
interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. 
(grifou-se) 

 

Cabe mencionar que, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

2418-3/DF, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questionou a 

constitucionalidade do dispositivo em comento (então art. 741, p.u., do CPC), mas, 

até o presente momento, no Supremo Tribunal Federal, por relatoria do Ministro 

César Peluzo, sequer fora analisado o pedido liminar de suspensão do preceito. 

Apesar disso, consta, no sítio de acompanhamento processual desse Tribunal, a 

informação de que, em 07.04.03, os autos voltaram da Procuradoria Geral da 

                                                 
185 A Lei n. 11.232/2006 modificou sobremaneira a execução no Código de Processo Civil, passando 
esta a ser mera fase de cumprimento da sentença, dentro de um processo híbrido. Contudo, nada foi 
modificado quanto à redação dada pela MP n.º 2.180/2001 ao então art. 741, p.u, do contrário, o 
novel art. 475-L, §1º, apresenta a mesma redação do dispositivo anterior, referindo-se às hipóteses 
de “Impugnação” – nova modalidade de defesa do executado na execução por título extrajudicial, 
ressalvados os casos de execução contra a Fazenda Pública onde remanescem os Embargos do 
devedor.     
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República, com parecer pela procedência no pertinente ao artigo 10 da mesma 

medida provisória, na parte em que acrescentou parágrafo único ao artigo 741 da 

Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com a redação dada pela Lei n. 8.953, de 13 

de dezembro de 1994. 186   

Infelizmente, parece que os interesses que ensejaram a edição da referida 

Medida Provisória contaminaram o próprio STF, na medida em que, passados mais 

de quatro anos desde o louvável parecer da Procuradoria Geral da República, 

sequer a liminar fora apreciada pelo Supremo, o que mostra total descaso com a 

proteção dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, violados por atos 

execráveis de interesse único e exclusivo do Poder Executivo. Tal fato reforça a tese 

que propaga a ausência de independência dos Ministros do Supremo que, 

escolhidos pelo Presidente da República, acabam reféns dos ideais político-

partidários de quem os nomeou.    

Observa-se que essa alteração se deu duplamente, tanto na lei processual 

trabalhista, que era omissa a respeito, quanto na lei processual comum, que, por sua 

vez, arrolava, entre os fundamentos para os embargos do devedor, a inexigibilidade 

do título, em tese.        

No que pertine exclusivamente ao CPC, a Lei n. 11.232/2005 ratificou 

integralmente a modificação proposta na anterior Medida Provisória, mantendo, além 

da redação do art. 741, p.u., voltado aos Embargos oferecidos na execução contra a 

Fazenda Pública, como também acrescentando ao art. 475-L, § 1º, a mesma 

hipótese de inexigibilidade de título executivo por declaração de 

inconstitucionalidade posterior do Supremo Tribunal Federal. A nova lei criou, no 

sistema processual civil brasileiro, um novo mecanismo de defesa do executado: a 

“Impugnação” – mero incidente processual da fase executiva de um processo 

sincrético, cabível no prazo de quinze dias contados da intimação da penhora e 

avaliação, não levando a instauração de um processo autônomo, no que distingue 

fundamentalmente dos Embargos à Execução. Contudo, em relação à execução 

                                                 
186 Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2418&CLASSE=ADI&ORIGEM=AP&RE
CURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M. Acesso em 17.05.2007. 
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contra a Fazenda Pública, permanece cabível o oferecimento dos embargos ao 

executado. 

Dessa forma, seja em sede de Impugnação (art. 475-L, § 1º), seja por meio 

do oferecimento de Embargos (art. 741, p.u.), remanescem no Código de Processo 

Civil brasileiro as hipóteses de inexigibilidade do título executivo 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.       

Antes de analisar-se a (in)constitucionalidade dos dispositivos acima 

transcritos, serão tecidos alguns comentários acerca dos motivos que ensejaram a 

edição da tão propalada MP n. 2.180-35 de 2001. 

A tese da relativização da coisa julgada surgiu na doutrina processual 

brasileira, em razão das ações envolvendo a Fazenda Pública, condenada em 

inúmeras decisões a retirar dos cofres públicos os valores devidos em sede de 

indenizações por expurgos inflacionários dos valores depositados nas contas 

vinculadas do FGTS. Eis, então, a necessidade de invocar uma tese com vistas a 

revisitar o instituto da coisa julgada, possibilitando, assim, uma maior amplitude de 

defesa do interesse público em juízo. Por isso, a maioria dos doutrinadores que  

analisaram o tema reconhece que a Medida Provisória em apreço foi editada tendo 

em vista, principalmente, os interesses fazendários.  

Francisco Gérson Marques de Lima, em livro de sua lavra resultante de sua 

tese de doutoramento pela Universidade Federal de Pernambuco, narra 

pormenorizadamente o contexto econômico que serviu de base para a sucessão de 

planos econômicos entre as décadas de 80 e 90, tecendo crítica contundente à 

atuação do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao tratamento conferido 

por esse Tribunal ao “direito adquirido” dos trabalhadores de terem seus depósitos 

fundiários atualizados conforme os índices inflacionários que, sobre esses valores, 

deveriam incidir. A seguir, segue uma breve compilação das idéias propostas pelo 

corajoso autor cearense, que ousou desafiar cientificamente a mais alta Corte do 

país, enfocando, à luz da sociologia constitucional, várias decisões emblemáticas do 
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STF que contribuíram sobremaneira para a instauração da atual crise institucional 

enfrentada por nosso país.187  

A política econômica brasileira das décadas de 80 e 90 foi marcada por 

sucessivos Planos Econômicos com vistas à estabilização econômica – Plano 

Cruzado (1986); Plano Bresser (1987); Plano Verão (1989); Plano Collor (1990) – 

todos, entretanto, fadados ao insucesso de não atingirem o objetivo de eliminar a 

inflação e criar condições favoráveis para um desenvolvimento auto-sustentado. 

No governo Itamar Franco, o então Ministro Fernando Henrique Cardoso 

lançou, em 1994, o Plano Real, que se destacou por buscar a estabilização 

econômica, sem a utilização, contudo, de medidas como o congelamento de preços 

e de salários. As principais propostas eram estas: conter os gastos públicos, 

acelerar o processo de privatização das estatais, controlar a demanda interna-

externa e o fluxo financeiro por meio da elevação dos juros e pressionar diretamente 

os preços pela facilitação das importações, a fim de trazer, para a concorrência do 

mercado interno, os produtos estrangeiros. O Plano Real apresentou, num primeiro 

momento, excelentes resultados quanto ao combate à inflação, estagnando-a e 

fortalecendo a moeda nacional; mas, enquanto a inflação despencava – inclusive 

com registros de deflação – o desemprego foi aumentando, tendo, por 

conseqüências, a crescente miséria social e a violência incontida.  

Após uma sucessão desenfreada de pacotes econômicos, o trabalhador 

assalariado (privado e público) recorreu à Justiça pleiteando o “direito adquirido” aos 

expurgos inflacionários, na conformidade da política anterior, modificada pela 

seguinte, às vésperas da divulgação do índice de inflação pelos órgãos oficiais. A 

discussão jurídica girou em torno do conceito de direito adquirido e expectativa de 

direito, passando pela idéia de direito condicional, aplicação imediata e retroativa da 

norma, sendo que se obteve, tanto no âmbito da Justiça Federal como da Justiça do 

Trabalho, decisões as mais variadas possíveis, ora concedendo o direito ao 

trabalhadores, ora lhes negando. 

                                                 
187 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O Supremo Tribunal Federal na crise institucional 
brasileira. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 221-240.  
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A questão chegou, então, até ao Supremo Tribunal Federal que, conferindo 

total eficácia aos Planos Econômicos (Bresser, Verão e Collor, nos anos de 1987, 

1989 e 1990), em especial no que se refere à política salarial, modificou o próprio 

conceito de direito adquirido: cláusula pétrea que não poderia sequer ser objeto de 

proposta de Emenda Constitucional (art. 60, § 4o, IV, CF).  

 

EMENTA: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza 
jurídica e direito adquirido. Correções monetárias decorrentes dos planos 
econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no 
concernente aos meses de abril e de maio de 1990) e Collor II. - O Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com 
as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, 
estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado. - Assim, é de 
aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta Corte no sentido de que não há 
direito adquirido a regime jurídico. - Quanto à atualização dos saldos do 
FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês 
de abril de 1990), não há questão de direito adquirido a ser examinada, 
situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. - 
No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao mês de maio de 
1990) e Collor II, em que a decisão recorrida se fundou na existência de 
direito adquirido aos índices de correção que mandou observar, é de 
aplicar-se o princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico. 
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido, para afastar da 
condenação as atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos 
Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês de maio de 1990) e 
Collor II. 188 

 

Na realidade, o argumento definitivo utilizado pelo STF foi de índole político-

econômica, ao entender que, se o Judiciário julgasse procedentes todas essas 

ações, o sucesso dos Planos econômicos estaria comprometido, em prejuízo das 

metas traçadas pelo Governo. Aí, vê-se o quão predominou o argumento econômico 

(e político) sobre o jurídico. Aliás, sob o âmbito meramente jurídico, a tese do 

Supremo era (e é) insustentável. Contudo foi forte e “convincente” o bastante para 

inspirar os demais órgãos judiciários a seguirem referida orientação jurisprudencial, 

salvo raras exceções: 

 
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. ART. 485, V, DO 
CPC. SÚMULA N.º 343/STF. APLICABILIDADE. 

                                                 
188 Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 226.855-RS. Tribunal Pleno. Relator: 
Ministro Moreira Alves. Julgado em 31 de agosto de 2000. Disponível em: <http://www.stf.gov.br>. 
Acesso em 20 de jan. de 2007. 
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1. O entendimento que prevalece nesta Corte é no sentido de somente 
admitir a rescisória, afastando-se a aplicação da Súmula 343/STF, quando a 
Suprema Corte vier a declarar, em sede de controle concentrado, a 
inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado pela decisão rescindenda, 
ou, ainda, quando a lei declarada inconstitucional no controle difuso tiver a 
sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, quando então passa a operar 
efeitos erga omnes. 
2. O STF enfrentou a questão dos expurgos inflacionários nas contas 
vinculadas do FGTS quando do julgamento do RE n.º 226.855/RS, portanto, 
através do controle difuso, com efeito inter partes. 
3. O STF jamais declarou inconstitucional qualquer dispositivo legal 
aplicável à questão, mas apenas analisou a pretensão dos fundistas à luz 
do art. 5º, XXXVI, da CF/88, com ênfase no direito adquirido. 
4. Não tendo a decisão do Supremo Tribunal, no julgamento do RE n.º 
226.855-RS, o efeito de inutilizar os alicerces do v. acórdão rescindendo, 
não há como se vislumbrar a possibilidade de cabimento de Ação 
Rescisória, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 
5. Embora a Constituição da República assegure a intangibilidade da coisa 
julgada, coube ao legislador ordinário fixar os pressupostos para a 
propositura dessa ação, bem como as hipóteses em que se admite a 
rescisão do julgado. 
6. A controvérsia relativa aos pressupostos de cabimento da Ação 
Rescisória e a aplicação, ou não, da Súmula n.º 343/STF tem natureza 
infraconstitucional, o que impede a admissão do apelo extraordinário, já que 
a lesão à Carta Magna, caso existente, seria apenas reflexa e mediata. 
Precedentes do STF. 
7. Assim, salvo manifestação expressa nos acórdãos das ações de 
declaração de inconstitucionalidade, em controle concentrado, as decisões 
judicias anteriores não podem ficar à mercê de rescisórias, sob a alegação 
de terem sido proferidas com base em lei inconstitucional. 
8. Recurso especial provido.189 

 

O STF acabou transformando o direito adquirido dos trabalhadores em mera 

expectativa de direito.  

Proibindo a concessão de liminares, qualquer condenação do Estado só 

poderia ocorrer mediante amplo contraditório (a Fazenda Pública federal, estadual, 

municipal e o Distrito Federal possuem prazo em quádruplo para se defenderem) ou 

na sentença final. Sucede que as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública só 

surtem efeitos quando (e se) confirmadas pelo Tribunal competente. Isso 

desconsiderando a demora natural do processo, desde a petição inicial até a 

sentença, passando pelos incidentes corriqueiramente criados pela Administração 

Pública e por uma infinidade de recursos. Os processos contra a Fazenda Pública 

acabam chegando aos Tribunais, de uma forma ou de outra. E quem nomeia os 

                                                 
189 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 711457-SC. Segunda Turma. Relator: Ministro 
Castro Meira. Julgado em 17 de fevereiro de 2005. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso 
em 20 de jan. de 2007. 
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integrantes dos Tribunais Regionais (TRFs, TRTs), Superiores e Supremo? O 

Presidente da República.  

Foi, nessa época, que a Advocacia-Geral da União (AGU) começou, de fato, 

a interessar ao Governo Federal. Era necessário ter um quadro de advogados 

públicos qualificados, espalhados por todos os Estados do país, aptos a defender as 

medidas ilegais do Governo. Difícil tarefa, que foi cumprida competentemente pelos 

advogados da União. O chefe da instituição, o Advogado-Geral da União, passou a 

assessorar a Presidência da República, antecipando-se às conseqüências de seus 

atos. Eis a grande importância da Ação Declaratória de Constitucionalidade, 

proponível perante o STF. Sendo essa ação ajuizada por algum dos legitimados — 

entre eles figura o Presidente da República (art. 103, CF), que o faz orientado pela 

AGU — o STF pode declarar uma norma constitucional, em caráter vinculativo e 

contra todos (art. 102, § 2º, CF), impedindo qualquer outro órgão, mesmo do 

judiciário, de declarar sua inconstitucionalidade.  

No afã de assegurar a eficácia dos planos e sustentar as sucessivas 

políticas econômicas, os Tribunais Superiores passaram a seguir a orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal e comprometeram a segurança das relações 

jurídicas individuais, reduzindo a eficácia da coisa julgada e tornando lânguidas as 

decisões judiciais que, prolatadas anteriormente ao pronunciamento do STF, haviam 

reconhecido o direito adquirido aos gatilhos salariais. Admitiu-se, até, a obtenção da 

suspensão do processo executório das sentenças concessivas dos gatilhos salariais, 

por meio de cautelares incidentais às ações rescisórias, apesar da regra expressa 

no art. 489, do CPC (“A Ação Rescisória não suspende a execução da sentença 

rescindenda”). 

Em especial, a União Federal e os Estados-membros, por suas 

Procuradorias (AGU e Procuradorias do Estado), tentaram, por todos os meios, criar 

mecanismos que impossibilitassem a execução das sentenças, mesmo transitadas 

em julgado e fora do prazo para ajuizamento de ações rescisórias. Foi dessa época 

e por essa razão que emergiu, no Brasil, a doutrina da relativização da coisa julgada, 

que adquiriu, erroneamente, o nome de doutrina da “coisa julgada inconstitucional”.  
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A enxurrada de ações rescisórias, nos tribunais, teve, por conseqüência, a 

rescisão indiscriminada de milhares de sentenças já transitadas em julgado, com 

execução em curso. As Súmulas 343-STF e 83-TST, referentes à interpretação 

controvertida de lei pela jurisprudência à época da sentença, passaram a reger 

somente outras matérias reguladas “em lei”, e não “pela Constituição”.190 São 

exemplos disso: 

 

Ação Rescisória. Reajustes. Plano Econômico. Prescrição. É pacífica a 
jurisprudência do excelso STF no sentido de ser inaplicável a Súmula n. 343 
e o Enunciado n. 83, do TST para obstaculizar o cabimento da Ação 
Rescisória fundada em violência à disposição constitucional. Preceito da 
Carta Magna, ou é bem aplicado ou tem sua literalidade vulnerada, jamais 
pode ser razoavelmente interpretado. A decisão que imprime efeito 
retroativo ao inciso XXIX, a, do art. 7º da Lei Fundamental, para elastecer o 
período prescricional ressuscita parcelas já consumadas sob a égide da 
legislação anterior, ferindo de morte o próprio dispositivo constitucional. 
Recurso provido para julgar procedente a Ação Rescisória com supedâneo 
no Enunciado n. 308 do TST (TST/SDI, RO-AR-68.380/93.0, Ac. 267/94, 
7.3.94, Red. Desig. Min. Guimarães Falcão, Revista LTR, 59-02/206, 
fev/95).  

Ação Rescisória. Recurso Ordinário. Violação de lei. IPC de março de 1990. 
1) Se o Tribunal deixa lei nova para aplicar lei revogada em face de apelo à 
salvaguarda constitucional do direito adquirido, sobre cujo tema depois se 
posicionou contrariamente o Supremo Tribunal Federal, deixo de aplicar a 
regra geral do Enunciado n.º 83, que diz respeito à controvérsia do tema 
nos Regionais ou TST: não há interpretação razoável do texto constitucional 
ainda que acoplada à interpretação da lei ordinária.  2) Recurso ordinário 
em Ação Rescisória desprovido.  (TST/SBDI2, RO-AR-178.108.95.1, ac. 
540/96, orig. do TRT-4ª Reg., Rel. Min. Francisco Fausto, DJU-1 11.10.96, 
p. 38731). 

 

No intuito de evitar, a qualquer preço, o pagamento dos expurgos 

decorrentes dos planos econômicos e, para tanto, visando a viabilizar a rescisão dos 

julgados que haviam conferido, o Presidente Fernando Henrique Cardoso editou 

medidas provisórias aumentando o prazo para ajuizamento de ações rescisórias 

pelas entidades públicas.  

Em 11.6.1997, o Governo editou a Medida Provisória de n. 1.577, a qual, 

dentre outras modificações, aumentava o prazo da Ação Rescisória para 4 (quatro) 

                                                 
190 Segundo estas súmulas, “não cabe Ação Rescisória por violação literal de lei quando a decisão 
rescindenda estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais”.  



 

 

135

 

anos em favor da Fazenda Pública, bem como estabelecia uma nova hipótese de 

rescindibilidade da decisão judicial com trânsito em julgado. Eis o dispositivo aludido: 

 

Art. 4º. O direito de propor Ação Rescisória por parte da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e 
das fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se em quatro anos, 
contados do trânsito em julgado da decisão. 

Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do Código de 
Processo Civil, será cabível Ação Rescisória quando a indenização fixada 
em ação de desapropriação for flagrantemente superior ao preço de 
mercado do bem desapropriado. 

 

Essa redação foi alterada pela MP de n. 1.577-5, de 30.10.1997, a qual foi 

ainda mais benéfica à Fazenda Pública do que havia sido a MP originária, ao 

estatuir o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da Ação Rescisória:  

 

Art. 4o. O direito de propor Ação Rescisória por parte da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, bem como das autarquias e das 
fundações instituídas pelo Poder Público extingue-se em cinco anos, 
contados do trânsito em julgado da decisão. 

Parágrafo único. Além das hipóteses referidas no art. 485 do Código de 
Processo Civil, será cabível Ação Rescisória quando a indenização fixada 
em ação de desapropriação, em ação ordinária de indenização por 
apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e também em ação 
que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, 
em especial aqueles destinados à proteção ambiental, for flagrantemente 
superior ao preço de mercado do bem objeto da ação judicial. 

 

Nova alteração, inserida diretamente no CPC, sobreveio ao texto com a 

edição da MP n. 1.658-12, de 5.5.1998, por meio da qual incluiu-se, louvavelmente, 

o Ministério Público, como detentor da prerrogativa antes apenas destinada à 

Fazenda Pública :  

 

Art. 4o Os arts. 188 e 485 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), passam a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios, bem como suas autarquias e fundações, gozarão do prazo: 

I - em dobro para recorrer e ajuizar Ação Rescisória; e 
II - em quádruplo para contestar.  

Art. 485.  
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(...) 

X - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for 
flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado 
objeto da ação judicial. 

 

Essa norma existiu até o advento da MP de n. 1.774-22, de 11.2.1999, que 

não mais a previu. Porém, em 16.4.1998, o Supremo Tribunal Federal já tinha 

suspendido, cautelarmente, os efeitos desse dispositivo, em resposta à ADIn de n. 

1.753, proposta pelo Conselho Federal da OAB, cujo julgamento final restou 

prejudicado devido a um problema no aditamento da inicial (reedições da MP), o que 

configura, para aquele Tribunal, perda de objeto. Em caráter excepcional, o Plenário 

do STF havia deferido o pedido de medida cautelar por entender inexistentes os 

pressupostos de relevância e urgência. 

Felizmente, o STF julgou inconstitucionais tais medidas, conforme se pode 

verificar no julgado abaixo transcrito: 

 

Medida Provisória. Reedição. Alteração do prazo para propor Ação 
Rescisória pelo Poder Público. Por unanimidade, o Tribunal deferiu medida 
cautelar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, para suspender a eficácia do art. 4º e seu 
parágrafo único, da MP n.º 1.632-11/98 (“O direito de propor Ação 
Rescisória por parte da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, bem como das autarquias e das fundações instituídas pelo 
Poder Público extingue-se em cinco anos, contados do trânsito em julgado 
da decisão. Parágrafo único - Além das hipóteses referidas no art. 485 do 
Código de Processo Civil, será cabível Ação Rescisória quando a 
indenização fixada em ação de desapropriação, em ação ordinária de 
indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, e 
também em ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos 
do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, for 
flagrantemente superior ao preço de mercado do bem objeto da ação 
judicial."). O Tribunal reconheceu, excepcionalmente, a ofensa aparente ao 
art. 62, caput, da CF, ("Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, ..."), pela falta de urgência 
necessária à edição da Medida Provisória impugnada. Considerou-se 
também relevante a tese de ofensa aos princípios da isonomia e do devido 
processo legal, pela disparidade entre o prazo de 5 anos de que dispõe o 
Estado para o ajuizamento de Ação Rescisória em face do prazo 
decadencial de 2 anos previsto para o particular (CPC, art. 495). 191 

 

 

                                                 
191 Supremo Tribunal Federal. ADIn 162-DF. Tribunal Pleno.  (DJU de 19.9.97). STF/Pleno, ADInMC 
1.753-DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 16.4.98, Informativo-STF n.º 106, de 13-17.04.98). 
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Observa-se, portanto, a premente tentativa do Estado em buscar, a todo 

custo, inclusive utilizando-se de Medida Provisória, meios de afastar a coisa julgada 

das decisões inconstitucionais transitadas em julgado, proferidas contra a Fazenda 

Pública. É notória, pois, a determinação estatal de favorecimento do Poder Público 

com a flexibilização da coisa julgada nas ações das quais o Estado é a parte 

sucumbente, sem flexibilizá-las em prol de outros sujeitos ou em face de valores 

ainda mais nobres que os relacionados com os interesses estatais puramente 

patrimoniais. 

Um dos casos jurisprudenciais precursores do “caso julgado inconstitucional” 

trata de casos em que se questionavam indenizações a serem pagas pelo Estado, 

notando-se até uma preocupação unilateral pela integridade dos cofres públicos. 

Todavia, causa espécie a amplitude que o tema vem tomando, com a crescente 

fragilização da coisa julgada e a arriscada precarização da segurança jurídica nos 

provimentos jurisdicionais finais. 

Assim, conquanto seja possível asseverar que essa norma veio a lume para 

tutelar, de forma imediata, os interesses da Fazenda Pública, não se pode negar que 

essa medida pode ser utilizada por ambas as partes (Estado e particular), 

ressalvadas as inconstitucionalidades que lhe acometem, as quais serão analisadas 

a seguir. 

Sobre o tema, Ivo Dantas assevera que: 

 

No caso, bem o sabemos, o objetivo da Medida Provisória teve um 
endereço certo, ou seja, evitar que aquelas ações nas quais se discutiam 
aplicações de índices referentes aos Planos Econômicos editados por 
diferentes Governos, e que já tinham decisão transitada em julgado com 
conteúdo diverso ao entendimento do STF, pudessem ser executadas 
contra a Fazenda Pública, ou necessitassem de Ação Rescisória, pois em 
muitos casos, já era decorrido o prazo de 2 anos... Uma destas situações 
visadas pela MP no 2.180 (24.08.2001, art. 10), é o referente à correção do 
saldo das contas de FGTS, saldos estes, em milhares de casos, cujas 
decisões proferidas com o aval do STJ, incluíam índices que o STF não 
apreciou... Mais uma vez, portanto, o cidadão sai prejudicado por uma 
legislação casuística... Na prática, a MP 2.180/2001 apenas veio servir à 
voracidade do Executivo Federal, que utilizando-se (sic) do uso deste infeliz 
instituto chamado medida provisória, legisla em causa própria e em 
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detrimento dos princípios maiores que informam o Estado Democrático de 
Direito. 192 
 

  

A Medida Provisória em comento traz a aparente noção de que qualquer tipo 

de decisão, até mesmo em sede de recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal 

Federal, seria suficiente para tornar inexigível o título judicial. Teria agido mais 

acertadamente o Poder Executivo, contribuindo, assim, para a proteção dos valores 

protegidos constitucionalmente, se houvesse restringido a incidência desta MP às 

decisões proferidas pelo Supremo em sede das Ações Declaratórias de 

Inconstitucionalidade e de Constitucionalidade. 

Com as regras insertas no Código de Processo Civil e na Consolidação das 

Leis do Trabalho, a matéria ganhou força em sede de discussão do controle dos 

atos jurisdicionais, prevalecendo a tese da nulidade da coisa julgada constituída em 

descompasso com a vontade constitucional, podendo ser reconhecida, 

independentemente de qualquer limitação temporal ou de ordem processual, por 

cuidar-se de nulidade insanável. 

A análise minuciosa desse dispositivo conduz ao comprometimento da 

segurança jurídica representada no âmbito processual pela res judicata. Certamente, 

imaginar que, após o percurso sempre exaustivo da etapa cognitiva, o título 

executivo judicial possa ser declarado inexigível em sede de embargos (ou – diante 

da novel reforma – impugnação), sugere a subversão da lógica procedimental e da 

garantia fundamental da razoável duração do processo, com o definhamento do 

próprio instituto da coisa julgada.  

Pretende-se, com a referida modificação, fazer que a declaração de 

inconstitucionalidade de lei pelo STF ou o emprego, no julgamento da causa, de 

interpretação em desconformidade com a Constituição seja, por si só e não importa 

o momento em que se tenha manifestado, causa de ineficácia executiva do título. 

Podem, inclusive, estar presentes todos os elementos para a instauração da 

execução, apresentando-se de modo perfeito e regular o título, mas, se sobrevier 

                                                 
192 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: declaração judicial de inexistência. Fórum 
Administrativo, Belo Horizonte, v.2, n. 15, p. 588-607, mai. 2002, p. 606. 
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decisão do STF em sentido contrário, sua exeqüibilidade ficará obstada única e 

exclusivamente pelos fundamentos da decisão. 

Destarte, no Processo do Trabalho (pela redação dada ao art. 899 da CLT 

pela MP n. 2.180/2001), assim como no Processo Civil (pelo novel art. 475-L 

acrescido pela Lei n. 11.232/2005), toda sentença cuja razão de decidir tiver sido lei 

ou outro ato normativo declarados, posteriormente, inconstitucionais pelo STF, ou 

que tenha sido aplicado ou interpretado pela sentença de modo incompatível com a 

Constituição, deixará de constituir título exigível para execução.     

Destaque-se, outrossim, que, no sistema processual trabalhista, consideram-

se atos normativos a sentença normativa, a convenção coletiva e os acordos 

coletivos de trabalho, podendo, pela regra em comento, ensejar, por ocasião da 

declaração de sua inconstitucionalidade, a argüição de inexigibilidade do título 

executivo judicial.   

Os dispositivos legais constantes nos arts. 884 da CLT e 475-L do CPC dão 

margem a duas principais controvérsias. A primeira refere-se ao fato de, a despeito 

de investir o juiz da execução de um estranho poder de ofensa à autoridade da coisa 

julgada que é constituída no processo de conhecimento, a desconstituição do título 

tem como supedâneo a decisão do Supremo Tribunal Federal, seja em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, seja em controle difuso de 

constitucionalidade, ainda que, neste caso, o Senado Federal não tenha ainda 

suspendido sua eficácia.  Dessa forma, o título executivo judicial estaria fadado à 

desconstituição, o que implicaria a inexigibilidade da obrigação nele constante, numa 

espécie de morte impiedosa do seu comando.    

A segunda controvérsia, porém, parece bastante complexa, na medida em 

que abre uma descerra um hiato perigosíssimo para a rebeldia contra a majestade 

da coisa julgada, uma vez que deixou ao juízo do primeiro grau da execução o 

mister de avaliar os fundamentos da sentença exeqüenda em vez de forçar 

cumprimento puro e simples do seu dispositivo. Em suma, entrega ao juízo da 

execução – mesmo que reduza isso ao plano de avaliação do respeito à Carta 

Magna – força de desconstituição sumária e indireta da sentença transitada em 

julgado pela não aceitação de seu fundamento jurídico. Nesse caso, a inexigibilidade 
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do título executivo judicial adviria das razões de decidir do julgador, ou seja, da 

interpretação destinada a determinado dispositivo legal. 

É importante observar que existe excessiva diferença entre ter-se o direito e 

exigir-se seu cumprimento. As modificações ocorridas na seara processual civil e 

trabalhista retiraram do exeqüente o direito de exigir o cumprimento da sentença, ao 

permitirem que a decisão transitada em julgado, instrumentando obrigação certa, 

líquida e vencida, possa ser declarada inexigível pelo juízo da execução, quer com 

base no seu fundamento, quer com esteio na interpretação que o próprio juízo da 

execução tenha dado ao seu fundamento.  

Nega-se, assim, de plano, a eficácia da coisa julgada com um verdadeiro 

golpe à intangibilidade que confere aos provimentos jurisdicionais finais. 

Vale lembrar que a autoridade da coisa julgada, como evidenciado alhures, 

caracterizada pelos atributos de não-impugnabilidade, de imutabilidade e de 

coercibilidade, possuiu guarida constitucional, estabelecendo a Carta Magna, como 

garantia individual pétrea, que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada”. 

Há, pois, que se questionar se o juiz de primeiro grau na execução, por 

autorização conferida quer por medida provisória – o que é mais grave –, quer por 

lei, poderá negar o cumprimento da sentença, desconsiderando a coisa julgada que 

se formou conferindo-lhe status de título executivo judicial, sem que reste malferido 

princípio constitucional do devido processo legal (procedural due process) e da 

efetividade da prestação jurisdicional do Estado. 

Ao juiz da execução compete, primordialmente, após um longo período de 

recursos, de revisões e de impugnações, fazer cumprir a sentença, concretizá-la às 

partes, e não extirpá-la, com a declaração de inexigibilidade do título executivo 

judicial transitado em julgado.    

Não se pretende, com tais críticas, cometer verdadeiro fetichismo legal ao 

anunciar que a coisa julgada faz do branco, negro; transforma o quadrado no 

redondo; converte o falso em verdadeiro e justifica que ela seja confundida com o 

imperium do absurdo, que poderá nascer da falibilidade humana.  Isso porque foi por 
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meio da própria negação desses dogmas que a lei processual criou mecanismos 

próprios de desconstituição da sentença como, por exemplo, a Ação Rescisória.    

É o oportuno ressaltar que a Ação Rescisória não visa ao reexame da 

sentença e dos fundamentos sobre os quais foi proferida, o que lhe emprestaria 

natureza de recurso. Visa, no entanto, a anulá-la, apagando-a do mundo jurídico em 

face da verificação de sua autoridade. 

Os dispositivos legais ora em comento configuram inegável derrogação das 

regras de cabimento da Ação Rescisória das sentenças, dando ao juízo da 

execução poder bem maior do que o de anular a coisa julgada, que é o de 

desconhecê-la pela negação da autoridade. Cria-se, portanto, um obstáculo imediato 

ao cumprimento da sentença, desconsiderando a sua própria autoridade. 

Considerando que, para ser executada, a sentença tem de ser irrecorrível, isso vem 

a significar a possibilidade de desconstituir a coisa julgada sem o uso da via 

Rescisória, a única dotada de força desconstitutiva e, por isso, a única aceita, até 

então, pelas leis processuais civis brasileiras com esse escopo. 

Analisando a Medida Provisória supracitada, José Augusto Rodrigues Pinto 

identifica duas decorrências antagônicas: uma, a simplificação e a rapidez no 

desfecho da ação; a outra, a introdução de um mecanismo dilacerador da autoridade 

da coisa julgada. Analisando minuciosamente este aspecto, afirma o autor: 

 

Talvez encontremos no raciocínio de Pontes de Miranda sobre o ataque à 
sentença inexistente ou nula, o fundamento para o desprezo do legislador 
provisório pela Ação Rescisória da sentença, sob sua ótica, não constitui 
direito por se haver estribado em norma declarada inconstitucional: 

Aqui fere-se o ponto mais delicado: ação de nulidade supõe que a relação 
jurídica processual exista, posto que nulo o processo; a Ação Rescisória, 
que exista e valha o processo; porém ainda esteja sujeito à impugnação 
rescindente. A sentença transitou em julgado, há sentença, que existe,  vale 
e é eficaz,de modo que não há Ação Rescisória de sentença que não 
existe, do decisum que não é sentença. Se, a despeito de existir a 
sentença, é tida como nula, não se precisa a propositura de Ação 
Rescisória: a rescindibilidade pode existir, mas perdura a nulidade, que dá 
ensejo à querela de nulidade inserta nos embargos do devedor. Uma das 
consequências da declaração da inexistência da sentença, ou da 
decretação de sua nulidade, é poder quem foi prejudicado pela inexistência, 
ou pela nulidade da sentença, pedir a restituição ao estado anterior, porque 
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se atribui efeito ao que, em caso de declaração de inexistência ou nulidade, 
não existe. Nem a sentença que não é, nem a que é nula, tem eficácia. 193 

 

Os dispositivos sob exame, de modo deveras distorcido, sumariam o poder 

rescisório na figura do juízo de execução, cujo dever precípuo é e obrigar o 

cumprimento do título judicial, com a efetiva satisfação do direito declarado no 

provimento de cognição. 

Conclui-se, portanto, que o aludido dispositivo refere-se ao pronunciamento 

do STF em sede de ação direta (controle concentrado, por meio de ADI), ou seja, 

em abstrato, pois, somente nesse caso, terá efeito vinculante e eficácia erga omnes.  

Caso a manifestação do Supremo se dê em um caso concreto (controle 

difuso, incidental), não incidirá a norma em comento, a não ser que o acórdão, 

passado em julgado, seja remetido ao Senado Federal, a fim de que este, por meio 

de resolução, suspenda a execução da lei ou do ato normativo do Poder Público, em 

todo o território nacional, nos ditames do que reza o art. 52, inciso X, da Constituição 

Federal. 

Araken de Assis afirma que a incidência do § 1º do art. 475-L do CPC 

pressupõe julgamento definitivo pelo STF, em ação direta de inconstitucionalidade, 

com eficácia erga omnes. Ademais, para esse autor, revela-se indispensável que o 

título executivo judicial, que se intentam tornar inexigível, tenha-se baseado, 

exclusivamente, no preceito declarado inconstitucional. Caso contrário, se a 

condenação fundar-se em outras disposições legais, ou o vencedor tiver alegado 

várias causas de pedir, e qualquer delas se mostrar bastante ao provimento do 

pedido, a sentença resistirá à declaração de inconstitucionalidade de apenas um de 

seus fundamentos. 194  

Outro dado importante a ser destacado é que somente as decisões que 

venham a transitar em julgado, após a edição da Medida Provisória, poderão 

ostentar a hipótese de ineficácia dos provimentos judiciais fundados em lei, 

                                                 
193 PINTO, José Augusto Rodrigues. A autoridade da coisa julgada diante da medida provisória n. 
2.180/01. Revista LTr, São Paulo, v. 66, n. 6, p. 100-124, jun. 2002, p. 103. 
194 ASSIS, Araken de. Cumprimento da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 330. 
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posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo. Isso ocorre porque, 

conforme entendimento do próprio STF, para não violar o art. 5º, XXXVI da CF/88. 

Além disso, a referida declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal, em abstrato ou em concreto (com a Resolução do Senado 

Federal), só poderia ser invocada se fosse anterior à formação da coisa julgada, no 

caso concreto. Isso porque, se a declaração da Excelsa Corte fosse posterior à 

constituição da res judicata, haveria manifesta violação à garantia constitucional da 

coisa julgada, porquanto, neste último caso, somente por meio da Ação Rescisória 

(art. 485, inciso V do CPC) poder-se-ia tentar fazer prevalecer o pronunciamento 

posterior de inconstitucionalidade aduzido pelo STF com efeitos retroativos. 

A despeito da inconstitucionalidade material do § 5º, do art. 884, da CLT, do 

§ 1º, do art. 475-L do CPCP e do parágrafo único do art. 741 do CPC, constata-se, 

ainda, a inconstitucionalidade formal remanescente do primeiro desses dispositivos, 

pois foi inserido por Medida Provisória (e não ratificado por nova lei, como no caso 

da Lei n. 11.232/05, em relação ao CPC), sem que se verificassem os requisitos 

simultâneos de relevância e urgência, previstos no art. 62, caput, da Constituição 

Federal. Demais disso, a Carta Constitucional proíbe a edição de Medida Provisória 

sobre matéria processual civil, em seu art. 62, § 1º, inciso I, letra “b”. 

Logo, além da inconstitucionalidade de ordem material que claramente 

apresentam ambos os dispositivos, por malferirem a garantia constitucional da coisa 

julgada (art. 5°, XXXVI, da CF/88 - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada”), é também formalmente inconstitucional o §5º do 

art. 884 da CLT, porque foi inserido por MP que legislou sobre matéria processual 

despida de urgência e relevância (art. 62 da CF/88).  Decerto, a doutrina já 

apregoava que não há urgência em matéria de natureza processual, entendimento 

que veio a ser acolhido pela EC n. 32/2001 que, ao dar uma nova roupagem a essa 

espécie normativa, vedou a sua edição sobre processo penal e processo civil.  

De fato, privar o decisum do principal efeito que lhe é próprio – ensejar 

execução forçada – consubstancia ataque à autoridade do que foi decidido em juízo 

após sucessivos atos e julgamentos, inclusive em instâncias extraordinárias. O 
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preceito, a toda evidência, investe contra a segurança de que se revestem as 

decisões judiciais finais, colidindo com as determinações da Constituição Federal. 

As conseqüências teóricas e práticas da aplicação a casos concretos dos 

dispositivos ora rechaçados envolvem um outro assunto ainda mais complexo que 

consiste nos efeitos produzidos pela declaração de inconstitucionalidade sobre a 

coisa julgada, formada em momento anterior à prolação da sentença que declarou a 

(in)constitucionalidade em que se fundou a sentença transitada em julgado. Esse 

tema será tratado adiante, no capítulo subseqüente, em que se propõe um enfoque 

crítico à tese relativizadora da coisa julgada (Capítulo 5, item 5.6 – Declaração de 

(in)constitucionalidade  e coisa julgada anterior).  
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CAPÍTULO 5 
DOUTRINA DA “COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL”: ENFOQUE 
CRÍTICO 

 

São fundamentos do Estado Democrático de Direito, dentre outros, a 

segurança e a estabilidade das relações jurídicas por meio da imutabilidade das 

decisões judiciais. Nesse sentido, o princípio da segurança jurídica tem por escopo a 

garantia dos direitos regularmente constituídos, que já integram a esfera patrimonial 

do titular da tutela judicial garantida. 

A coisa julgada consiste em um atributo indispensável à efetividade do 

direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, mas não adiantaria falar em 

direito de acesso à justiça, sem dar ao cidadão o direito de ver o seu conflito 

solucionado definitivamente.            

Nessa perspectiva, Teori Albino Zavascki preconiza que a Constituição 

dotou a tutela jurisdicional de dois institutos garantidores da pacificação social: “a) o 

da cognição exauriente, como instrumento para potencializar a justiça das decisões, 

e b) o da coisa julgada, para conferir estabilidade às sentenças, alcançando, assim, 

a solução final das controvérsias” 195.  

Não obstante a necessidade inolvidável de um instrumento garantidor de 

segurança e estabilidade às prestações jurisdicionais, é também inquestionável a 

importância do valor justiça a guiar todo sistema processual que seja forjado à luz de 

um Estado Democrático de Direito. Contudo, ainda parece inviável a garantia 

absoluta e, de certa forma, utópica, de que o processo sempre conduzirá a um 

resultado justo.  

Diante disso, a falta de critérios seguros e racionais para a "relativização" da 

coisa julgada poderá conduzir a um estado de grande incerteza e injustiça, gerando 

uma situação insustentável para o Estado, já que as sentenças proferidas nos seus 

tribunais não terão valor algum, podendo ser invalidadas e tornadas inúteis, sem 

                                                 
195 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 122-123.  
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maiores dificuldades, ao bel prazer da parte prejudicada que se sentir injustiçada por 

uma decisão judicial desfavorável. 

Não se pode prescindir, portanto, de uma análise sucinta e cautelosa da 

doutrina da “coisa julgada inconstitucional”, com exame pormenorizado das 

premissas tidas como sustentáculo desta tese, que defende a relativização do 

instituto da coisa julgada como meio hábil a garantir a justiça dos provimentos 

judiciais finais. 

 

5.1 Denominação esdrúxula 

 

Coisa julgada, efeitos da sentença e conteúdo do decisum, conquanto 

estejam vinculadamente conjurados e fundamentalmente ligados, são aspectos 

distintos, havendo a necessidade imperiosa de diferenciá-los ontologicamente, à 

medida que se busca conceituar o primeiro.  

A coisa julgada foi tida por muito tempo, na visão tradicional romanística, 

como o próprio bem julgado (res judicata), ou seja, a res in iudicium  deducta, 

confundindo-se com o próprio bem da vida (pedido mediato), reconhecido ou 

desconhecido em juízo. Sob esse aspecto, consistiria a coisa julgada em um dos 

efeitos produzidos pela sentença, identificando-se, muitas vezes, com o próprio 

efeito declaratório.  

Chiovenda196, ao tratar dos limites subjetivos da coisa julgada, esboça uma 

modesta superação das idéias até então dominantes, tentando diferenciar: os efeitos 

do julgado, da autoridade da coisa julgada. Sobre o primeiro, afirma que “como todo 

ato jurídico relativamente às partes entre as quais intervém, a sentença existe e vale 

com respeito a todos”. Acerca do segundo, consigna: “O julgado [giudicato] é restrito 

às partes e só vale como julgado entre elas”. Contudo, a diferenciação adequada 

dos institutos só viria mais tarde. 

                                                 
196 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução J. Guimarães 
Menegale. São Paulo: Saraiva, 2000.p. 447.  



 

 

147

 

Reformulando a visão prevalecente até meados do século passado – que 

provocou grave confusão entre os efeitos da sentença e a coisa julgada – Enrico 

Tullio Liebman constata que a sentença produz todos os seus efeitos 

independentemente do seu trânsito em julgado, pelo qual a coisa julgada seria não 

um efeito da sentença, mas uma qualidade que se agrega aos seus efeitos. Nas 

exatas palavras do autor: 

 

[...] a autoridade da coisa julgada não é efeito da sentença, como postula a 
doutrina unânime, mas, sim, modo de manifestar-se e produzir-se dos 
efeitos da própria sentença, algo que a esses efeitos se ajunta para 
qualificá-los e reforça-los em sentido bem determinado. 197   

 

Porém, como já alertado alhures, apesar de ter obtido muitos adeptos na 

doutrina processual brasileira, alguns doutrinadores, José Carlos Barbosa Moreira198 

e Ovídio Baptista da Silva199, combatem as idéias formuladas pelo autor italiano com 

fundamento de que, sejam quais forem os efeitos da sentença, eles se submetem à 

livre disposição das partes, sujeitando-se, portanto, a várias modificações. 

Para Liebman, a coisa julgada não consiste, exatamente, na imutabilidade 

dos efeitos da sentença, mas na imutabilidade do conteúdo do comando da 

sentença, ante a possibilidade de modificação dos seus efeitos. Isso acontece 

porque, a despeito de ser plenamente possível a modificação dos efeitos da 

sentença transitada em julgado, em função de um negócio jurídico celebrado, 

espontaneamente, pelas partes, resta clara a impossibilidade da obtenção de um 

novo provimento jurisdicional, junto a qualquer juiz, acerca do mesmo objeto antes 

decidido pela sentença revestida da cosia julgada.  

A esse respeito, afirma Eduardo Talamini: 

 

                                                 
197 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. Tradução Alfredo Buzaid e Benvindo 
Aires. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 39-40. 
198 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 416, p. 120-152, 1970. 
199 SILVA. Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
1v. 
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Por sua vez, a “imperatividade” da sentença – aquilo que Liebman chamou 
de “eficácia natural” -, além de não se confundir com a coisa julgada, 
tampouco impede as partes de abrir mão de suas posições jurídicas 
disponíveis. Significa apenas que a sentença, como ato estatal, impõe-se 
mesmo contra a vontade daquele que sofre os seus efeitos. (Destaques do 
autor). 200 

 

É imprescindível destacar-se que, no direito brasileiro, a possibilidade de 

acordo, mesmo depois de transitada em julgado a decisão – desde que se trate de 

situação jurídica disponível –, é ratificada pela regra do art. 850 do Código Civil: 

“apenas se algum dos transatores não tinha ciência da anterior coisa julgada é que 

será nula a transação”. 

Em arremate, a coisa julgada é a qualidade de imutabilidade que recai sobre 

o comando contido na parte dispositiva da sentença, não se confundindo com o 

próprio conteúdo do decisum, nem, muito menos, com os seus efeitos.  

Feitas as devidas distinções, resta claro o equívoco da esdrúxula 

denominação “coisa julgada Inconstitucional”, porquanto o que se apresenta eivado 

da pecha de inconstitucionalidade não é, nem poderia ser, a coisa julgada em si, 

mas o conteúdo da sentença, denominado por Eduardo Talamini201 de “núcleo 

essencial da coisa julgada”, que está em desacordo com os preceitos 

constitucionais, sendo que a coisa julgada só faz perpetuar esse conteúdo. 

É essencial somar-se a isso o fato de ser a coisa julgada instituto por si só 

“constitucional”, aludida no art. 5.º, XXXVI, da CF/88, como garantia material 

fundamental, sendo deveras inadequado adjetivá-la como “inconstitucional”. 

Atento à impropriedade da denominação “coisa julgada inconstitucional”, 

assevera Rosemiro Pereira Leal: 

 

Assim, a coisa julgada, ao perder as conotações primitivas de res judicata 
advinda da res in judicium deducta como objeto mediato do pedido, torna 
estéril o debate sobre se a coisa julgada merital é impeditiva do exercício de 
direito-de-ação assegurado no art. 5º, XXXIV e XXXV, da CB/88, como 
público autônomo e abstrato, ainda que sobre lide pré-decidida. Por igual 
fundamento, afiguram-se excêntricas e impróprias as expressões: coisa 

                                                 
200 TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e sua Revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 42. 
201 Ibidem, p. 32. 
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julgada inconstitucional, coisa julgada relativa e relativização da coisa 
julgada. (Grifos do autor). 

202 

 

Por conseguinte, o fenômeno que se denomina “coisa julgada 

inconstitucional” trata-se, na realidade, de sentença transitada em julgado cujo 

comando pressupõe, veicula ou gera uma afronta à Constituição, ou seja, malfere 

normas (regras e princípios) constitucionais. 

A doutrina identifica três possibilidades de inconstitucionalidade do caso 

julgado, quando a decisão judicial: I - aplica norma inconstitucional; II - ofende direta 

e imediatamente a Constituição, III - deixa de aplicar norma constitucional. 203 

Acrescenta-se, ainda, ao conjunto de decisões inconstitucionais, aquelas 

que dão à lei interpretação incompatível com a Constituição Federal, porquanto haja 

previsão expressa no art. 475-L, parágrafo único do CPC, como causa de 

inexigibilidade do título judicial, estar este “fundado em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”, ou, ainda, “em 

aplicação ou interpretação incompatíveis coma a Constituição Federal”.  

Todas as hipóteses aqui previstas referem-se à inconstitucionalidade da 

decisão judicial transitada em julgado, sendo, de fato, desapropriado afirmar-se que 

a coisa julgada é inconstitucional, pois esta é instituto constitucional por excelência, 

por possuir natureza jurídica de verdadeira garantia fundamental 

constitucionalmente protegida. 

O que deve ser taxada de inconstitucional é, a contrario sensu, sua ampla e 

precária relativização, nos moldes os quais se intentam pregar, mas nunca, em 

qualquer hipótese, a coisa julgada. Curiosamente, pode-se afirmar que é 

inconstitucional a “coisa julgada inconstitucional”.    

De todo modo, a doutrina nacional adepta à relativização do instituto 

popularizou a expressão “coisa julgada inconstitucional”, que será utilizada ao longo 

desta dissertação, sempre, entre aspas, para referir-se às decisões judiciais 

                                                 
202 LEAL, Rosemiro Pereira. A relativização inconstitucional da coisa julgada: temática processual 
e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 4. 
203 OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: 
Lex, 1993, p. 65-75. 
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transitadas em julgados cujo conteúdo se encontra eivado de inconstitucionalidade, 

restando claro a não aquiescência com essa esdrúxula denominação.  

 

5.2 Fundamentos para a relativização  

 

Conforme preconiza a tese da “coisa julgada inconstitucional”, haverá a 

relativização dos efeitos conferidos pelo trânsito em julgado da decisão de mérito, 

independentemente do emprego de Ação Rescisória ou de seu prazo decadencial, 

nas seguintes hipóteses: a) sentenças de mérito cujo comando seja de cumprimento 

materialmente impossível; b) sentenças proferidas em hipotético desacordo com 

valores humanos, éticos e políticos da Constituição e c) sentenças injustas, devendo 

o valor justiça prevalecer, sempre, sobre o valor segurança. 

 As primeiras são tidas como sentenças que alberguem comandos absurdos, 

por exemplo, a determinação da escravidão. Sucede, porém, que os argumentos ad 

absurdum devem ser rebatidos com soluções também absurdas. Em um caso 

teratogênico, como a mencionada sentença que, em dias de hoje, decrete o retorno 

do regime escravocrata, esta simplesmente não poderá ser cumprida, por 

impossibilidade material, social e cultural imposta pela modernidade. 

Francisco Gérson Marques de Lima traz à baila dois brocardos latinos, que 

há quase um milênio, já esclareciam a impossibilidade material de existência e 

validade de determinados atos e a inviabilidade da emissão de ordem quanto ao seu 

cumprimento: 

 

Ad impossibilia nemo tenetur: ninguém está obrigado ao impossível. Daí 
porque a CLT, no art. 483, a, elege como hipótese de despedida indireta a 
exigência ao empregado de serviços superiores às suas forças;~ 
(...) 
Impossibile praceptum iudicis nullius esse momenti: a ordem impossível do 
juiz não tem valor nenhum. Particularmente, entendemos que 
impossibilidade, aí, não pode ser compreendida aquela eivada de ilicitude, 
consistente em sentença malferidora de lei expressa. Nesta hipótese, a 
parte prejudicada não pode, simplesmente, deixar de cumprir o ato 
decisório. O cumprimento é obrigatório. O remedium iuris para combater a 
ilegalidade é a interposição de recurso à instância superior ou o ajuizamento 
de Ação Rescisória, conforme os prazos, requisitos e pressupostos de um e 
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de outra; Fonte: Meu livro sobre aplicação da LICC no Direito do Trabalho, 
da Malheiros. 204 

 

Cuida-se aí de questão muito mais fática, de não se poder cumprir a 

sentença, do que jurídica. Posto o problema além do Direito, é também além dele 

que se deverá buscar a solução. Como o Direito não responde a tudo, a resposta a 

tais questões deve ser buscada nos fatos sociais, econômicos, políticos, uma vez 

que possuem inevitável importância no cumprimento das decisões.  

A segunda hipótese diz respeito às sentenças definitivas (com trânsito em 

julgado) que ofendem a Constituição da República. A doutrina descreve dois 

principais casos em que se deverá impor a relativização da coisa julgada: quando da 

revisão do julgado em investigação de paternidade, graças ao advento de nova 

prova técnica205, e, no caso de modificação do valor da desapropriação, tornado 

iníquo por transcurso de tempo206.  

Há teses que, para sustentar essas hipóteses de relativização da coisa 

julgada, apegam-se ao argumento do valor justiça como fim último do Direito, a 

justificar sua prevalência em detrimento da segurança jurídica, esta representada 

pelo caso julgado.  

Merece registro a afirmação de José Augusto Delgado, para quem as 

sentenças que ofendem a Constituição “nunca terão força de coisa julgada e 

poderão, a qualquer tempo, ser desconstituídas no seu âmago mais consistente que 

é a garantia da moralidade, da legalidade, do respeito à Constituição e da entrega 

da justiça” 207.  

                                                 
204 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Lei de Introdução ao Código Civil e aplicação do 
Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 55 e 56.    
205 STJ, 4.ª T. REsp 226.436-PR, 28.06.01, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 04.02.02, p. 
370. 
206 STF, 1.ª T. RE 105.012-RN, 09.02.88, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU 01.07.88, p. 16.904. 
207 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 2002, p. 103. 
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Feitas essas considerações, cabe o seguinte questionamento: Afinal, o 

fundamento da relativização da coisa julgada é o da igualdade, o da 

inconstitucionalidade ou o da injustiça? 

Não vale, como intentam alguns, o argumento de que o instituto da Revisão 

Criminal, no âmbito do Direito Penal, tem por fundamento o valor justiça, a justificar o 

mesmo propósito para a eterna revisão das sentenças cíveis eivadas de supostas 

injustiças. Isso ocorre porque o fundamento maior justificador da Revisão Criminal 

pro réu, a qualquer tempo, é o valor liberdade, corolário da dignidade da pessoa 

humana, e não a justiça ou a injustiça da sentença criminal condenatória em pena 

restritiva da liberdade do indivíduo.  

Parece que os defensores da “coisa julgada inconstitucional“, ao se 

arvorarem da idéia de que uma suposta “justiça” deverá prevalecer sempre em 

detrimento do valor “segurança”, esquecem-se de que toda teoria que se preze deve 

ser pautada em premissas e fundamentos convincentes, sendo inadmissível que não 

cheguem a um consenso sequer quanto ao fundamento que deverá justificar a 

relativização da coisa julgada.  

Além disso, que justiça é essa que desejam propagar, à custa de uma 

injustiça ainda maior? Ou será justo dizimar a segurança das relações jurídicas?  

É, pois, inconteste a ausência de fundamentos teóricos substancialmente 

válidos, no que se refere à supremacia da Justiça como um valor que se intenta 

absoluto – premissa que serve de supedâneo à desconsideração do caso julgado 

quando eivado de inconstitucionalidade.  

 

5.3 Justiça como um valor absoluto: Pós-modernidade ou retrocesso? 

 

Poucas idéias despertam tantas paixões, provocam tantas controvérsias e 

têm tanto impacto sobre os valores consagrados pelos seres humanos como a idéia 

de justiça. Sócrates, por meio de Platão208, sustentava que a justiça era “um bem 

                                                 
208 PLATÃO. A República. São Paulo: Nova Cultural, 2000, Livro I. 336. (Coleção Os Pensadores). 
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muito mais precioso do que muitas barras de ouro". Por isso, concebia-se a justiça 

como a harmonia ideal entre as diversas partes de um todo. 

Aristóteles209, por seu turno, afirmava que nem a estrela vespertina, nem a 

matutina são tão maravilhosas quanto à justiça, a qual consistia, essencialmente, em 

igualdade. Partindo das idéias dos Pitagóricos, Aristóteles distingue várias espécies 

de igualdade, segundo os tipos da proporção aritmética e da geométrica. Da noção 

de várias espécies de igualdade, é que surge a classificação da justiça em 

distributiva, corretiva ou comutativa. A justiça distributiva consiste na igualdade 

relativa no modo de tratar as pessoas diversas, aproximando-se do atual conceito de 

isonomia, enquanto justiça comutativa representa a idéia de igualdade absoluta 

entre bens, que se equivalem.210  

A compreensão de justiça como igualdade também é aquiescida por autores 

como Radbruch211, Hart212, e Ross213, mas, na maioria das concepções, não há 

distinção entre valor e conceito de justiça, utilizando-se as expressões “liberdade e 

justiça” como sinônimas de “liberdade e igualdade”.  

Afinal, o que é justiça? Uma virtude das pessoas? A primeira das qualidades 

das instituições políticas e sociais? O meio entre dois extremos? A lei da classe 

dominante? O resultado de um procedimento eqüitativo? Um ideal irracional? Ou 

será o que surge de um processo histórico sem violação dos direitos fundamentais? 

Essas e muitas outras indagações foram, ao longo dos séculos, e são, na 

contemporaneidade, há mais de 2000 anos, objeto de estudo por parte de 

renomados filósofos por meio das teorias da justiça, com o intuito de desvelar os 

mais variados juízos de justiça, buscando, incessantemente, encontrar-se um 

conceito universal da idéia de justiça, o qual pudesse ser invocado nos mais 

diversos contextos – religioso, jurídico, moral...  

                                                 
209 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Nova Cultural, 2000,  Livro IV. (Coleção Os 
Pensadores).  
210 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed. Coimbra: Arménio Armado Editor, 1997, p. 89. 
211 Ibidem, p. 88. 
212 HART, Hebert L. A.. O conceito de Direito. 3. ed. Lisboa: Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001, p. 173. 
213 ROSS, Alf. Direito e Justiça. São Paulo: Editora Edipro, 2000, p. 313. 
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Segundo o conceito normativo, justiça é um fim social, da mesma forma que 

a igualdade, a liberdade, a democracia, o bem-estar, não se confundindo, porém, 

com esses outros fins sociais porque se tratam de termos descritivos. 214 

Del Vechio analisa a justiça como virtude ou valor não como instituição ou 

órgão estatal encarregado de aplicar o direito ao caso concreto. Em sua obra, o 

autor demonstra ser adepto ao jusnaturalismo, fazendo claras distinções entre 

Justiça Ideal (análoga ao direito natural) e Justiça Positiva (referente ao direito 

positivo): 

 
Além das leis escritas, existem outras, mais altas, não escritas; e embora a 
justiça se reflita variavelmente em todas as leis, contudo não se esgota em 
nenhuma; pelo que, só ela pode, nas horas solenes, impor como dever e 
sacrifício supremo infringir e ultrapassar a ordem jurídica positiva, quando 
esta esteja irreparavelmente corrompida, a fim de que mediante uma nova 
ordem prossiga e se aperfeiçoe aquele processo de verificação e de 
reivindicação da mesma justiça, que tem por teatro a história e por fonte 
indelével e inexaurível o espírito humano.215  

 

Kelsen216, em sua visão juspositivista, aduz que uma ordem social pode ser 

considerada justa quando regula a conduta dos homens de modo satisfatório. A 

justiça seria, assim, a felicidade social, uma vez que não pode existir nenhuma 

ordem jurídica plenamente justa, já que é impossível proporcionar felicidade a todos 

os homens. 

Autores como John Rawls fazem distinção entre o conceito de justiça e as 

diversas concepções de justiça.  Segundo Rawls, a justiça não detém um conceito 

metafísico ou ontológico, mas político, resultante de acordo político das diferenças 

sociais, culturais, religiosas e econômicas, comumente existentes em uma 

sociedade de estrutura democrática. Já a concepção particular de justiça é submissa 

aos anseios de justiça da sociedade em geral, a qual vem a ser exteriorizada por 

meio de órgãos legitimados para tanto pela constituição do Estado. Diante desse 

paradigma, a norma, mesmo que injusta, deve ser cumprida, muito embora esteja 

                                                 
214 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Granfranco. Dicionário de política. 
Tradução Carmem C. Varriale. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1986, p. 662. 
215 VECCHIO, Del. A Justiça. Tradução Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 230. 
216 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 9. 
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sujeita a todos os métodos de hermenêutica jurídica, inclusive à luz da constituição 

vigente, que é presumivelmente justa. 217 

Outros autores supõem que a justiça deve depender da legitimidade política, 

sustentando que o processo de discussão e de decisão democrática é a única forma 

de constituir princípios morais intersubjetivos como os de justiça; essa é a posição 

de Junger Habermas218 em sua teoria do agir comunicativo. 

Se a relativização da coisa julgada é fundamentada na injustiça que a 

sentença possa espelhar, então é imprescindível uma discussão filosófica, jurídica, 

política e social do que seja, de fato, justo. De que justiça se trata, afinal? Social, 

processual, distributiva, econômica, política ou divina? Se for de qualquer uma ou de 

todas ao mesmo tempo, então é preciso estabelecer uma escala de superioridade, 

pois a processual, por exemplo, dificilmente há de prevalecer sobre a material, 

sobretudo a distributiva. No entanto, a doutrina da relativização da coisa julgada 

deixa verter a prevalência da justiça processual sobre todas as demais. Ou será que 

essas correntes estão em busca de uma justiça material? Nesse caso, que tipo de 

justiça material visam a propagar?  

Nesse sentido, é bastante pertinente a crítica de Luis Guilherme Marinoni, 

para quem: “a ‘tese da relativização’ contrapõe a coisa julgada material ao valor 

justiça, mas surpreendentemente não diz o que entende por “justiça” e sequer busca 

amparo em uma das modernas contribuições da filosofia do direito sobre o tema” 219.  

Justiça de quem? Do Estado, enquanto representante dos interesses dos 

cidadãos? Infelizmente, não. Justiça do Estado, sim, mas enquanto pessoa jurídica 

de direito público que, na prática, não raramente se opõe ao cidadão e ao próprio 

ordenamento jurídico – garantia do cidadão contra os arbítrios do poder do Estado. 

Prova disso é a natureza destrutiva, e não construtiva da tese defensora da 

                                                 
217 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução Almiro Pisetta e Lenita Esteves. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 10. 
218 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y 
racionalización social. Madri: Taurus, 1987. 
219 MARINONI, Luis Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais: a questão da 
relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 182. 
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“relativização” da coisa julgada, uma vez que visa muito mais a retirar direitos do que 

a concedê-los.   

Poderia ser, ainda, justiça do governante, cercada de toda uma carga 

ideológica, política? Nesse caso, referida tese seria anacrônica, tendo servido, em 

outros tempos, de fundamento político-ideológico à implantação do regime fascista, 

sendo que só era justo aquilo que o Reich alemão considerava como tal, conforme 

destaca Nelson Nery Júnior: 

 

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.220 

 

A injustiça da sentença representava uma das hipóteses de cabimento da 

Ação Rescisória na Alemanha nazista. Desconsiderar a coisa julgada com base no 

argumento axiológico da justiça é, pois, instrumento tipicamente totalitário, não tendo 

qualquer pertinência com o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. 

Isso se dá porque não se tem objetivamente a delimitação do que seja justiça ou de 

qual seja ela.  

Mais uma dificuldade deverá ser enfrentada pelos teóricos da relativização 

da “coisa julgada injusta”: Quem possui o poder de dizer o que é ou não é justo? 

Observa-se, ao longo da história, que as regras de Justiça impostas pelo 

Estado têm, em sua base, as relações de poder. Desse modo, de um lado, há uma 

classe dominante, que dita as suas regras do que seja ou não, justo. De outro, para 

aplicar essas mesmas regras, instituiu-se um órgão específico, o Judiciário, afinado 

com as relações de poder e apto a sustentar a idéia de dominação, sob um plano 

ideologizado de infalibilidade nos seus julgamentos.  

                                                 
220 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 197. 
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Nesse sentido, Francisco Gérson Marques de Lima cita um fato histórico que 

serve para demonstrar o poder de impor a vontade sobre quem se encontra em 

situação de desvantagem:  

‘Por volta do ano 387 a.C., os romanos sofreram várias invasões. Os celtas 
(os gauleses, da gália), povo bárbaro há muito estabelecido no território da 
atual França, lançaram-se sobre Roma. Ditos invasores possuíam forma de 
ataque completamente diferente do que os romanos conheciam, 
conseqüência, talvez, da rudeza dos métodos gauleses. O confronto era 
aterrador: bastava o horrível grito de guerra dos gauleses para gelar os 
romanos.’  

Em uma dessas batalhas, os gauleses haviam sitiado o Capítólio romano. 
Conta Carl Grimberg: “Depressa a fome se instalou na cidadela dos sitiados 
e no exército dos Gauleses; estes, amontoados nos seus acantonamentos, 
sofriam de doenças contagiosas. A guarnição do Capitólio, ao fim de pouco 
tempo, nada tinha que comer; as incessantes vigílias haviam esgotado os 
homens por completo. Após um cerco de sete meses, os Romanos 
achavam-se tão enfraquecidos que cambaleavam sob o peso de suas 
armas; ofereceram, então, aos Gauleses uma soma de 1.000 marcos de 
ouro se levantassem o cerco”. 

‘Aceita a proposta, os gauleses foram receber o ouro. Mas, porém, 
empregaram pesos falsos, desigualando os pratos da balança, a exigir o 
complemento em ouro. Isto, naturalmente, provocou a indignação dos 
romanos, que protestaram. Então, o chefe dos gauleses, de modo apático, 
simplesmente desembainhou a pesada espada e colocou-a no prato da 
balança, exigindo novo complemento do seu peso em ouro. Em seguida, 
proferiu estas palavras insuportáveis aos ouvidos dos romanos:  

    “Vae victis!” (Ai dos vencidos!).’ 

Esta derrota para os gauleses marcou Roma por centenas de anos, 
constituindo-se numa chaga indelével, inesquecível e imperdoável. A 
história de uma tribo gaulesa invencível, indomável pelos romanos, contada 
nos quadrinhos de Asterix e Obelix (de que há alguns filmes), é uma visão 
satirizada do período contado nesta passagem. 

221
 

 

Ignácio Botelho de Mesquita, ao classificar a tese defensora da relativização 

da coisa julgada de “movimento juridicamente retrógrado e politicamente 

anacrônico”, tece o seguinte comentário:  

 

Da tese em análise, portanto, é lícito dizer que, a despeito dos foros de 
modernidade que se arroga, é mais velha do que a Sé de Braga, obra 
monumental cuja construção data do ano 1070 da era cristã. Não se 
desprega do absolutismo da velha tradição monárquica, que fez a glória dos 
totalitarismos europeus do século passado. 

222
 

                                                 
221 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. A Justiça: nas lendas, nas fábulas e na história 
universal. 2. ed. Recife: Nossa Livraria, 2007, p. 145 e 146. 
222 MESQUITA, Ignácio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 94. 
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Seria, então, a justiça do próprio cidadão? Admitindo-se uma resposta 

afirmativa, estar-se-ia derruindo todo o sistema processual pátrio, produzido que fora 

com vistas a garantir ao cidadão a pacificação heterônoma de suas demandas, 

retroagindo-se aos mecanismos autônomos de solução dos conflitos, com o 

emprego da força física. Voltar-se-ia, pois, aos tempos das cavernas?  

Mas a doutrina da “coisa julgada inconstitucional” considera-se de 

vanguarda, alegando, como fonte principal do seu nascedouro, o inconformismo 

social advindo com a pós-modernidade, que sugeriu a quebra de paradigmas 

científicos tidos como verdadeiros dogmas em nossa sociedade, vindo os estudiosos 

do direito a questionar idéias postas como absolutas e intangíveis como o instituto 

da coisa julgada. Pós-modernidade ou retrocesso? 

Ademais, admitir-se a justiça como a do próprio cidadão, individualmente 

considerado, traria consigo um outro problema de igual gravidade: a perpetuação 

dos litígios, consubstanciada na possibilidade de qualquer cidadão, ao sentir-se 

injustiçado pela prolação de uma decisão judicial desfavorável, propor a revisão do 

julgado, independentemente da possibilidade ou não de ajuizamento da Ação 

Rescisória, por vias atípicas de desconstituição da coisa julgada.   

Há ainda quem entenda a “justiça” como o respeito à própria Constituição, 

sendo, portanto, um valor absoluto a justificar sua prevalência diante de eventual 

conflito entre esse valor e o valor “segurança”, representado este pela observância 

da coisa julgada. 223 

Assim sendo, reside aí grave contradição, porque a norma constitucional 

nem sempre é justa. Logo, o verdadeiro valor tido como parâmetro por referidas 

teses que sustentam a relativização da coisa julgada não é a justiça, mas a 

constitucionalidade das decisões, a qual representa a própria segurança do 

ordenamento jurídico, consubstanciada na hierarquia normativa e na supremacia da 

Constituição.     

                                                 
223 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER 
JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 
2004. 
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5.4 Perpetuação dos litígios x Razoável duração do processo 

 

Os que sustentam a possibilidade de declarar, a qualquer tempo, a nulidade 

da sentença proferida contra a Constituição, mesmo após o prazo da Rescisória, 

não atentaram para uma das hipóteses de rescisão previstas no sistema processual 

pátrio: a simples razão de uma sentença ter sido dada em ofensa à coisa julgada é 

causa autônoma de rescindibilidade.    

Assim, segundo a doutrina da “relativização” da coisa julgada, a 

desconsideração de uma sentença transitada em julgado, por ser considerado seu 

conteúdo injusto ou inconstitucional, dará ensejo a uma nova sentença, com vistas a 

corrigir a suposta injustiça ou a inconstitucionalidade ocorrida na primeira. Sucede 

que essa segunda sentença, cuja justiça será uma incógnita, poderá ser 

desconstituída por meio de Ação Rescisória, na hipótese do inciso IV, do art. 485 do 

CPC, porque é proferida contra a coisa julgada. Haveria, assim, uma sucessão 

indefinida de discutibilidade dos julgados, sendo decisivamente inaceitável a 

infindável intercalação de decisões tidas por justas ou injustas. 

Caso fosse admitida a “relativização da coisa julgada”, nesses moldes, 

deparar-se-ia com total insegurança jurídica causada pela constante possibilidade 

de revisão dos julgados, perdendo a prestação jurisdicional do Estado sua principal 

característica: a garantia de imutabilidade das decisões transitadas em julgado. Feito 

isto, certamente ter-se-ia a maior das injustiças, consubstanciada na ausência de 

termo final para os já tão longos, enfadonhos e desgastantes processos que se 

desenrolam nos tribunais. 

O filósofo Chaim Perelman224, preocupado com as conseqüências advindas 

da perpetuação dos litígios, adverte: “contestada ilimitadamente uma decisão 

judiciária, porque não conforme a justiça ou à vontade do legislador, os processo 

poderiam continuar infindavelmente, com os distúrbios, o cansaço e as despesas 

que daí resultam”. 

                                                 
224 PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Tradução Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: 
Fontes, 1966, p. 558. 
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À luz da recente Reforma do Judiciário, implementada pela Emenda 

Constitucional n. 45/2004, que passou a eleger, no bojo da própria Constituição, a 

duração razoável do processo como garantia fundamental (art. 5º, LXXVIII, CF), não 

se há de admitir que seja arruinado instituto tão importante para a segurança das 

relações jurídicas, como é a garantia constitucional da coisa julgada.  

Vale ressaltar que o direito à razoável duração do processo já se encontrava 

em vigor no ordenamento jurídico pátrio desde de 24 de abril de 1992, quando da 

adesão do Brasil ao Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos. Dessa forma, 

acolhida estava essa garantia fundamental por força do então art. 5º, § 2º da CF/88, 

que recepcionava os direitos e garantias fundamentais consagrados em tratados 

internacionais dos quais o Brasil fizesse parte. Porém, referido tratado não possuiu 

relevante eficácia, tendo a Emenda Constitucional n. 45/2004 conferido maior 

visibilidade à existência do direito à duração razoável do processo com a função 

precípua de garantir-lhe maior efetividade. 225 

A razoável duração do processo é, pois, uma garantia fundamental ao 

efetivo acesso à Justiça, consagrada em diversos documentos internacionais de 

proteção e de promoção dos direitos humanos, bem como no ordenamento jurídico 

de vários países, notadamente na Europa, com o escopo de garantir um processo 

sem dilações indevidas. Está-se, portanto, diante de uma garantia fundamental do 

jurisdicionado que pressupõe, ao mesmo tempo, um dever jurídico do Estado, 

consistente em prestar jurisdição em tempo razoável. Cria-se, pois, a obrigação 

estatal de satisfazer, dentro de um prazo razoável, as pretensões e resistências das 

partes e de realizar, sem demora, a execução das sentenças. 

Certo é que o legislador constituinte derivado utilizou-se de um conceito 

jurídico indeterminado (duração razoável do processo) que pode ensejar 

interpretações as mais variadas possíveis derredor da previsão do inciso LXXVIII do 

art. 5º da Constituição.  

Dessa maneira, trata-se, no dizer de Francisco Gérson Marques de Lima e 

Francisco Meton Marques de Lima, “de um postulado da mais alta significação, que 

                                                 
225 NICOLITT, André Luiz. A razoável duração do processo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 
18-19. 
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exercerá intensa força atrativa no sentido de tornar efetiva a prestação 

jurisdicional”226, possibilitando ao cidadão e às instituições a reivindicação tanto por 

parte do Poder Público – dos meios materiais necessários ao aparelhamento judicial, 

viabilizando, assim, o cumprimento dos prazos processuais – como por parte dos 

órgãos da Justiça – do esforço na observância de celeridade e de eficiência quanto 

à prestação da atividade jurisdicional. 

Assim, cumpre ao Poder Judiciário atender, da forma mais completa e 

eficiente, ao pedido daqueles que exercem seu direito de ação, buscando, na função 

jurisdicional do Estado, uma prestação efetiva, que lhes assegure a concretização 

real, no menor tempo possível, dos seus direitos violados. É dizer: além da 

efetividade, é imperioso que a decisão seja também tempestiva, ou seja, que a 

declaração e a concretização do direito se façam em um lapso temporal razoável. 

  Destarte, o escopo processual não pode cingir-se em garantir a satisfação 

jurídica das partes, seja qual for o tempo de duração do processo e de seu trâmite. 

De fato, quanto mais distante do momento adequado for proferida a decisão, mais 

difícil será atingir a plena eficácia do direito nela reconhecido. Um julgamento, por 

demais tardio, arrefece demasiadamente a possibilidade de reparação do direito 

violado, na medida em que procrastina o momento ideal ao reconhecimento dos 

direitos. Desse modo, ao invés de garantir ao jurisdicionado o efetivo acesso a uma 

ordem jurídica justa (direito assegurado constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da 

CF/88), o Estado estar-lhe-á prestando verdadeiro desserviço, uma vez que, pelo 

atraso demasiado em sua prestação jurisdicional, comete uma injustiça ainda maior 

do que a que ensejou o ajuizamento da ação e a provocação do Poder Judiciário a  

manifestar-se, definitivamente, e sem delongas desnecessárias, sob o conflito das 

partes. O atraso demasiado do julgamento das demandas que lhe são trazidas 

implica em omissão do Estado ao dever legal de prestar a jurisdição em um prazo 

razoável, devendo ser responsabilizado pelos danos causados em virtude da 

demora indevida no exercício de sua função. 

Nesse sentido, Danielle Annoni destaca a prevalência de dois pressupostos 

coexistentes que reafirmam a exigência constitucional da razoável duração do 

                                                 
226 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson; MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. Reforma do 
Poder Judiciário: comentários iniciais à EC N. 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 15. 
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processo, a saber: “o da segurança jurídica, que legitima o lapso temporal 

decorrente da tramitação do processo e do julgamento de causas mais complexas, e 

o da efetividade, que reclama que a decisão final não se procrastine além do devido” 
227.  

Em verdade, é por meio do equilíbrio ideal entre segurança jurídica e 

efetividade que se garantirá a aplicação, em tempo hábil, da justiça ao caso 

concreto. Dessa forma, em que pese o fato de a definição precisa do que se deve 

entender por prestação da justiça em um prazo razoável, ainda estar em fase de 

construção (doutrinária e jurisprudencial), em algumas situações já se pode 

identificar claramente a violação dessa garantia fundamental do cidadão pela 

demora injustificada na prestação jurisdicional, ensejando a responsabilização do 

Estado pelo exercício tardio de sua função julgadora, por inércia, pura e simples, do 

órgão judicante. 

Vale ressaltar que o direito à efetiva prestação jurisdicional, em prazo 

razoável, já é reconhecido normativamente em vários países da Europa Ocidental e 

na América do Norte, cujos textos legislativos originaram fecunda elaboração 

doutrinária e jurisprudencial com vistas à garantia desse direito e em busca na 

conceituação adequada do que se deve entender por uma prestação jurisdicional 

dentro de um prazo razoável ou sem dilações indevidas. O próprio reconhecimento 

positivo do direito à tutela jurisdicional em tempo razoável teve origem com a 

Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, que dispunha: 

 

Toda pessoa tem direito a que sua causa seja examinada eqüitativa e 
publicamente num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial 
instituído por lei, que decidirá sobre seus direitos e obrigações civis ou 
sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal contra ela 
dirigida. 228       

 

                                                 
227 ANNONI, Danielle. A responsabilidade do Estado pela demora na prestação jurisdicional. Rio de 
Janeiro: 2003, p. 82.  
228 Art. 6º, inciso I, da Convenção Européia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais, subscrita em Roma no dia 4 de novembro de 1950. 
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Conquanto, seja imprescindível não só a declaração desse direito, como 

também, e principalmente, a existência de mecanismos que possam garantir sua 

efetiva fruição, não se pode olvidar da existência da grave crise de funcionalidade 

enfrentada pelo Poder Judiciário. Contudo, o excesso de trabalho, o infindável 

número de processos, a falta de estrutura e de aparelhamento, o número reduzido 

de funcionários e de juízes não podem ser considerados como justificativa para a 

lentidão da tutela jurisdicional do Estado. Urge, pois, que se faça uma ampla reforma 

de toda a estrutura do Poder Judiciário, timidamente intentada pela Emenda 

Constitucional n. 45/04, para que o próprio Estado de Direito não se exima de 

cumprir sua função precípua: a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, 

dentre os quais, o acesso à justiça e a uma prestação jurisdicional célere e efetiva.     

Impõe-se, portanto, o constante aperfeiçoamento do sistema de 

administração da Justiça, de forma a torná-lo “processualmente célere, tecnicamente 

eficiente, socialmente eficaz e politicamente independente”229.         

O processo deve ser realizado no menor tempo possível, para definir logo as 

relações jurídicas existentes entre as partes litigantes – escopo imediato – de modo 

a atingir seu escopo mediato: a pacificação social. Porém, nessa busca de 

pacificação com justiça, deve-se também oferecer às partes meios adequados e 

eficientes para a busca de resultados favoráveis, segundo o direito e a justiça. Além 

disso, é necessário exigir-se do juiz, para que possa prolatar uma decisão justa e de 

qualidade, o efetivo conhecimento dos elementos circunstanciais que permeiam a 

controvérsia, e o real empenho em concretizar a sua solução. 

Nesse sentido, ao tempo em que o processo deve ser realizado e produzir 

resultados estáveis tão logo quanto possível – segurança jurídica – não se pode 

impedir nem prejudicar a justiça dos resultados que ele produzirá. Como 

mecanismos que favorecem o primado da segurança jurídica, destacam-se os 

prazos preclusivos impostos às partes, as preclusões de toda ordem e, de modo 

superior, a autoridade da coisa julgada material que incide sobre os efeitos da 

sentença a partir do momento em que nenhum recurso seja mais possível, tornando-

a definitiva. Já no que diz respeito à garantia de justiça das decisões, o ordenamento 

                                                 
229 Ibidem, p. 84. 
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jurídico assegura outros instrumentos, como o contraditório oferecido às partes e 

imposto ao juiz, os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa, do 

devido processo legal, do juiz natural, dentre outros, assim como os recursos e a 

Ação Rescisória, mediante os quais o vencido procura afastar decisões que o 

desfavorecem, submetendo-as à reapreciação por outros órgãos do Poder 

Judiciário, com maiores oportunidades de buscar, com sucesso, a justeza de suas 

decisões. 230 

Mostrando veemente preocupação com a proteção do direito fundamental à 

duração razoável do processo, ante a tese da relativização do instituto da coisa 

julgada, Araken de Assis231 afirma: 

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 escancararão às iniciativas do 
vencido. O vírus do relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema 
judiciário.     

  

A simples possibilidade de revisão do julgado, sem que sejam obedecidas as 

regras atinentes à Ação Rescisória, por si só, multiplicará os litígios nos órgãos do 

judiciário. Além do aumento desenfreado do número de demandas, haverá ainda a 

renovação constante e infindável dos litígios, sob o pretexto de malferimento deste 

ou daquele princípio constitucional.    

Então, para garantir a observância de determinados princípios 

constitucionais que viabilizam a “justiça” das decisões judiciais (respeito à igualdade, 

à moralidade etc.), propõem-se mecanismos que se chocam com um outro princípio 

não menos importante, qual seja, a duração razoável do processo. De acordo com 

este raciocínio, seria justo, portanto, a perpetuação dos litígios? E a efetividade dos 

provimentos jurisdicionas, corolário da duração razoável do processo, restaria 

prejudicada em prol da “justiça” das decisões?    

                                                 
230 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
1993, p. 229 e ss. 
231 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 38. 
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Além disso, em nome do argumento da justiça, também se pode derrogar 

todo e qualquer preceito de segurança (prescrição, direito adquirido, ato jurídico 

perfeito...)?  

Certo é que a insegurança nas relações jurídicas é das maiores injustiças, 

sendo necessário compatibilizar os valores da segurança e da justiça, ambos 

imprescindíveis à tão almejada paz social.     

Interessante que os processualistas adeptos à relativização da coisa julgada 

são os mesmos que tecem críticas contundentes à morosidade do Judiciário, 

reclamando do excessivo número de recursos de que dispõe o sistema processual 

brasileiro. 232 Não seria, pois, uma grave contradição sugerir a criação de novos 

mecanismos de impugnação da sentença, mesmo após o seu trânsito em julgado? 

O Estado concede às partes uma gama de recursos dos quais elas podem  

utilizar-se para modificar uma sentença errada ou injusta. Ocorre que essa procura 

de justiça deve ter um limite, além do qual não mais se permite discutir a justiça ou a 

injustiça do julgamento operado por meio da sentença. Caso contrário, não haveria 

estabilidade dos direitos, e ninguém teria assegurado o gozo dos bens da vida. 

 

5.5 Ausência de controle dos atos jurisdicionais: um falso problema 

 

Outro argumento utilizado pela doutrina que intenta, a todo custo, 

desconsiderar o instituto da coisa julgada é a equivocada afirmação de que as 

decisões judiciais não estão submetidas ao controle de constitucionalidade. Assim, 

afirma-se que, a exemplo dos atos emanados pelo Poder Legislativo e Executivo, 

também as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário devem respeito ao texto 

Constitucional, sendo inadmissível a ausência de referido controle. 

                                                 
232 O Professor Cândido Rangel Dinamarco, por exemplo, é um dos principais prosélitos da visão 
instrumentalista do processo no Brasil, que com o fito de implementar, em seu mais amplo alcance, o 
acesso à justiça, elege como seus corolários os princípios da efetividade e da celeridade, 
implementando-se uma perspectiva de processo voltado para a busca de resultados, enfatizando-se 
seu caráter instrumental cuja utilidade é medida em função dos benefícios que possa trazer para o 
titular de um interesse protegido pelo ordenamento jurídico material. Aliada à instrumentalidade, 
surge a efetividade que constitui expressão resumida da idéia de que o processo deve ser apto a 
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A premissa utilizada por alguns autores nacionais233 - que defendem a 

possibilidade de relativização da coisa julgada, quando se tratar de sentença 

inconstitucional com trânsito em julgado – remete à obra já comentada do jurista 

português Paulo Otero que combate a ausência de sindicância da 

constitucionalidade dos atos jurisdicionais no ordenamento jurídico português: 

 

Excluídos de quaisquer mecanismos de fiscalização da sua validade 
constitucional ficam os actos políticos e os actos jurisdicionais. E, ainda 
aqui, com uma importante diferença: os actos políticos encontram sempre, 
ou quase sempre, mecanismos também políticos de controlo, estejam eles 
na Assembléia da República ou no próprio eleitorado, pelo contrário, os 
actos jurisdicionais inconstitucionais carecem de qualquer garantia de 
controlo da sua validade.   
(...) 
Verifica-se, por conseguinte, que o Direito português é processualmente 
incompleto quanto aos meios de garantia da Constituição perante 
decisões judiciais violadoras das suas regras e princípios.234 (grifou-
se).  
 

Não existe fundamento sustentável, no ordenamento jurídico brasileiro, para 

o acolhimento dessa tese deveras equivocada. Isso se dá porque são previstos, no 

sistema constitucional processual pátrio, uma série de mecanismos por meio dos 

quais há a possibilidade de impugnação de atos jurisdicionais eivados de 

inconstitucionalidade.  

À guisa de exemplificação, no âmbito do Processo Civil, podem-se destacar 

os seguintes instrumentos:  

a) a sentença pode ser impugnada por apelação (CPC, art. 513);  

b) o acórdão pode ser impugnado por recurso extraordinário (CF, art. 102, II, 

“a”);  

c) a sentença ou acórdão de mérito, transitados em julgado, que tiverem sido 

proferidos contra a Constituição, são impugnáveis via Ação Rescisória, com 

                                                                                                                                                         

cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica. In: DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
instrumentalidade do processo. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. 
233 Nesse sentido: Carlos Valder do Nascimento, José Augusto Delgado, Teresa Arruda Alvim 
Wambier, dentre outros. 
234 OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: 
Lex, 1993, p. 31 e 32. 
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fundamento na CPC, art. 485, V, cuja interpretação ampla do vocábulo “lei” engloba 

o próprio texto constitucional. 235  

 

Além disso, o sistema jurídico brasileiro prevê, ainda, algumas situações de 

abrandamento do instituto da coisa julgada, dado à gravidade de alguns vícios que 

podem atingir a sentença de mérito transitada em julgado e ao caráter excepcional 

dos casos expressos taxativamente em lei, quais sejam: a) a própria Ação 

Rescisória, cujas hipóteses de ajuizamento estão previstas no art. 485 do CPC; b) 

os embargos do devedor oferecidos pela Fazenda Pública (art. 741, parágrafo único, 

do CPC) ou a Impugnação apresentada pelo particular na execução fundada na 

inexigibilidade do título executivo judicial, atualmente prevista no art. 475-L do CPC; 

c) a revisão criminal em prol do sentenciado, cujo alicerce é o direito fundamental à 

liberdade, e não a justiça ou a injustiça da decisão (CPP, art. 622); d) coisa julgada 

secundum eventum litis previsto no art. 103 do CDC.   

Impende destacar que essas formas de controle jurisdicional de 

constitucionalidade dos pronunciamentos judiciais são exercidas pelo próprio Poder 

Judiciário, sendo falaciosa a afirmação de que inexiste controle de 

constitucionalidade dos atos judiciais. Existe, sim, esse controle, no entanto deve ser 

exercido em consonância com todo o sistema constitucional de processo, com 

observância à garantia do devido processo legal. O que não se pode admitir é a 

criação de impugnabilidade perpétua da sentença ou do acórdão apontados como 

inconstitucionais, de forma arbitrária, sem observância de prazos e de critérios pré-

definidos, em atitude ofensiva ao Estado Democrático de Direito.     

 

5.6 Declaração de (in)constitucionalidade e coisa julgada anterior 

 

A análise dos efeitos da declaração de in(constitucionalidade) das leis sobre 

o instituto da coisa julgada deve ser feita tendo por base algumas premissas 

fundamentais. 

                                                 
235 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 202.  
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Em primeiro lugar, deve-se ter por certo que a coisa julgada é uma garantia 

essencial do direito fundamental da segurança jurídica e, por conseguinte, da tutela 

jurisdicional efetiva. Àquele a quem foi reconhecida a existência de um direto deverá 

ser assegurada sua definitiva fruição, sem mais poder ser ameaçado pelo seu 

adversário. Se o Estado não oferecer essa garantia fundamental aos seus 

jurisdicionados, o próprio Judiciário decairá de sua principal função: solucionar 

definitivamente os conflitos sociais, assegurando, com perpetuidade, a eficácia 

concreta dos direitos aos cidadãos. 

Consoante dispõe o art. 102, §2º, da CF, as decisões proferidas em sede de 

controle de constitucionalidade têm eficácia erga omnes e efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direita e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  Além disso, já foi proclamado 

pelo Supremo Tribunal Federal que os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade no controle concentrado são ex tunc, retroagindo à data da 

edição da lei expurgada do ordenamento jurídico.236 Acerca dos efeitos da 

declaração de inconstitucionalidade pelo STF, aduz Márcio Augusto de Vasconcelos 

Diniz: 

 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, consagrando a tese da 
nulidade/inexistência da lei inconstitucional, tem adotado entendimento 
segundo o qual a eficácia da decisão que, no controle concentrado, declara 
a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, possui eficácia “erga 
omnes” e “ex tunc”, privando de vigência a disposição normativa desde o 
seu nascedouro e tolhendo, consequentemente, os efeitos por ela 
produzidos no período em que teve vigência. 237 (Destaques do autor)  

 

Vale lembrar a possibilidade de atribuição da eficácia erga omnes, porém ex 

nunc (a partir da publicação da resolução senatorial)  também em sede de controle 

difuso de constitucionalidade, mediante resolução do Senado Federal, suspendendo 

a execução da lei ou do ato normativo do Poder Público, em todo a território 

nacional, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal. 

                                                 
236 STF – Tribunal Pleno, ADI 652 QO/MA, Min. Celso de Mello, j. 02.04.1992, DJ 02.04.93, p. 5615. 
237 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Controle de constitucionalidade e teoria da recepção. 
São Paulo: Malheiros, 1995, p. 39. 
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A esse respeito afirma-se, desde já, que a ação de controle concentrado de 

constitucionalidade é uma ação autônoma, com elementos individualizadores 

próprios, não se identificando com as ações individuais em que seja discutida com 

relevância a questão constitucional. Eis o motivo da existência de duas modalidades 

de controle de constitucionalidade das leis no ordenamento jurídico nacional: o 

controle concentrado (ou por via de ação), que trata da norma em abstrato, e o 

controle difuso (ou por via de exceção), que trata da atuação da norma em um dado 

caso concreto. Contudo, os efeitos produzidos, na declaração de 

inconstitucionalidade da norma em tese, terão influência sobre o juízo de 

constitucionalidade efetuado no controle difuso, já que retroagem à data da edição 

da lei declarada inconstitucional.   

Para Leonardo Greco, não se há de falar em coisa julgada erga omnes no 

que se refere à decisão judicial no controle concentrado de constitucionalidade 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalidade), já 

que a coisa (o bem da vida) atribuída ou não a uma das partes na ação individual 

não se confunde com o provimento judicial emanado no processo constitucional – 

anulação da lei inconstitucional. Eis por que asseverar que “não há, pois, coisa 

julgada posterior a desfazer coisa julgada anterior, mas dois atos de vontade do 

Estado com as respectivas eficácias delimitadas pelos respectivos objetos litigiosos” 
238. 

Clèmerson Merlin Clève, ao tratar da eficácia temporal das decisões em 

controle abstrato de constitucionalidade e da sua repercussão nas situações 

jurídicas individuais, mormente na hipótese de existência da coisa julgada, leciona 

que, dada a natureza declaratória do provimento resultante do controle de 

constitucionalidade, a decisão opera em eficácia retroativa (ex tunc) até o 

surgimento da norma eivada de inconstitucionalidade. Isso implica dizer que a 

decisão judicial que assim declara a inconstitucionalidade produz também efeitos 

repristinatórios. 239  

                                                 
238 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 151-154. 
239 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata do controle de constitucionalidade no 
Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 243-249. 
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Preocupado com a repercussão que tal interpretação poderia gerar no 

sistema jurídico, Zeno Veloso afirma que atribuir, sempre e sem ressalvas e 

comedimentos, eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade implicaria abrir 

espaço para o verdadeiro caos jurídico, mormente tendo em vista as situações 

consolidadas que serão drasticamente modificadas pela retroatividade da decisão. 

Surge, então, a necessidade, segundo esse autor, do abrandamento desses efeitos, 

levando sempre em consideração a realidade social atingida pela retroatividade do 

provimento sentencial. 240                  

A posterior declaração de inconstitucionalidade da lei em que se assentou 

determinada sentença torna-a contrária à própria Constituição, porquanto albergue 

um comando que não se coaduna com o texto da Lei Maior.  Porém, terá o efeito ex 

tunc atribuído a essa decisão o condão de desconstituir a coisa julgada, formada em 

sentença prolatada com fundamento em norma declarada inconstitucional pelo STF? 

Entende-se que a desconsideração da coisa julgada, nesse caso, deverá ser 

intentada por meio do ajuizamento de Ação Rescisória, com fundamento na hipótese 

prevista no inciso V, do art. 485 do CPC, e com respeito ao prazo decadencial de 

dois anos para o manejo da referida ação.  

Aliás, se à lei não é permitido retroagir para prejudicar a coisa julgada (art. 

5º, XXXVI, CF) também não poderá a sentença judicial fazê-lo de forma ilimitada, 

devendo ser obedecidos os instrumentos processuais previstos no ordenamento 

para o controle de constitucionalidade dos atos do Poder Judiciário, seja o próprio 

sistema recursal voltado à verificação da compatibilidade entre as decisões judiciais 

e a Constituição; seja as várias hipóteses previstas para o ajuizamento da Ação 

Rescisória, mormente no caso de violação do texto constitucional.  

A lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, nem mesmo a 

emenda constitucional. Por maior razão, esse acatamento se impõe aos 

pronunciamentos jurisdicionais, pois são subalternos à lei, a cujo serviço se 

colocam. De tal sorte, não pode outra sentença valer mais do que a lei e a própria 

Constituição, sendo-lhe vedado desfazer o que transitou em julgado, em sentença 

anterior coberta pelo manto imutável da coisa julgada.       

                                                 
240 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade: atualizado conforme as leis 
9.868 de 10.11.1999. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 191-192.  
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Por isso, não se pode admitir a retroatividade ilimitada da decisão que 

declara a (in)constitucionalidade de determinada lei – seja no controle concentrado, 

seja no controle difuso após a declaração do Senado Federal –,  sem a observância 

do sistema constitucional previsto para a desconstituição de sentenças com trânsito 

em julgado. Examinando-se a aplicação retroativa da sentença declaratória 

prolatada em sede de controle de constitucionalidade, verificar-se-á uma 

inconstitucionalidade ainda mais grave: o malferimento de princípios constitucionais 

basilares como o da proteção constitucional concedida ao instituto da coisa julgada, 

o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal, dentre outros.  

Porém, um novel dispositivo acrescido ao CPC, veio “relativizar” esse 

entendimento, prevendo que, estando a sentença transitada em julgado em fase de 

execução, poderá ser argüida a inexigibilidade do título executivo judicial fundado 

em lei ou ato normativo nos moldes dos artigos 741, parágrafo único e 475-L do 

CPC, instrumento que, em que pese estar previsto atualmente no ordenamento 

jurídico brasileiro, mostra-se eivado de sérias inconstitucionalidades, mormente pelo 

malferimento de um dos seus princípios basilares – o devido processo legal – 

conforme veementes críticas assacadas em capítulo anterior.  

Leonardo Greco procura fundamentar a necessidade de proteção do instituto 

da coisa julgada ante a retroatividade da decisão declaratória de 

(in)constitucionalidade com esteio no direito comparado, com especial referência ao 

tratamento destinado ao assunto nos tribunais constitucionais e na jurisprudência 

dos tribunais ordinários tanto norte-americanos como europeus: 

 

Nos Estados Unidos, a Corte Suprema, a partir do caso Linkletter, julgado 
em 1965, passou a modular essa retroação, para não vulnerar situações 
definitivamente pacificadas por sentenças passadas em julgado. 

Na Itália, a jurisprudência ordinária, interpretando declarações de 
inconstitucionalidade da Corte Constitucional, começou a impor limites à 
retroação que passaram a ser adotados pela própria Corte Constitucional, 
preservando os efeitos das relações exauridas e as situações já atingidas 
pela prescrição. 

Na Alemanha, preservam-se os efeitos das decisões judiciais anteriores à 
declaração de inconstitucionalidade, salvo condenatórias criminais, e 
proíbe-se qualquer ação fundada em enriquecimento sem causa decorrente 
de situação gerada pela lei invalidada. (...) 
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Em Portugal, o art. 282 da Constituição também ressalva os casos julgados 
da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade com força 
obrigatória geral. 241 

Verifica-se, nesses casos, o reconhecimento implícito ou explícito da 

necessidade de impor-se certos limites à retroação dos efeitos de declaração de 

(in)constitucionalidade da lei, de forma a harmonizá-lo com a proteção conferida ao 

instituto da coisa julgada, permitindo, assim, a convivência pacífica entre os 

princípios da supremacia constitucional e da segurança jurídica. 

No direito pátrio, em tentativa de harmonização desses princípios, a Lei n. 

9.868/99, regulamentando a Ação Direta de Inconstitucionalidade, dispôs, em seu 

art. 27, que “ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em 

vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, 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”. 

O dispositivo acima transcrito trata da possibilidade, conferida por legislador 

ordinário, de modulação dos efeitos retroativos da declaração de 

inconstitucionalidade, e tem sido alvo de críticas, inclusive com o ajuizamento de 

duas ações direitas de inconstitucionalidade (ADIn n. 2.154 e ADIn n. 2.258)242, 

mormente sob o argumento de que referida limitação não deveria ter sido prevista 

em norma infraconstitucional, mas, no corpo da própria constituição, nos moldes do 

que ocorre em Portugal, cuja Constituição prevê: 

 

Art. 282: “Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade.  

......................................................................................................................(...
) 

3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do 
Tribunal Constitucional quando a norma respeitar à matéria penal, 
disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos 
favorável ao argüido. 

  

                                                 
241 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 154-155. 
242 Julgamento suspenso desde 31.08.2004 e 10.12.2001, respectivamente, com pedido de vista do 
relator de ambas as ações, Min. Sepúlveda Pertence. 
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Ainda em manifestação contrária ao dispositivo em comento, Ivo Dantas 

sustenta que “tal como se encontra previsto, não temos dúvida em afirmar que 

estamos diante do Fim da Supralegalidade Constitucional, princípio que sempre 

caracterizou as Constituições Escritas, ao lado do Princípio da Imutabilidade 

Relativa”243.  

Ousa-se discordar dos que criticam a possibilidade de modulação dos 

efeitos retroativos próprios da declaração de inconstitucionalidade uma vez que se 

mostra aparente a ofensa ao princípio da superioridade normativa da Constituição. 

Uma análise do dispositivo, à luz de outros princípios constitucionais de igual ou 

maior importância, leva à conclusão de que o que se intenta é, repita-se, a 

harmonização entre o princípio da supremacia constitucional e o princípio da 

segurança nas relações jurídica, ambos corolários do Estado de Direito. 

Além disso, a decretação da nulidade desde o nascedouro da norma 

impugnada traria uma série de problemas, sobretudo em relação à consolidação de 

situações ao longo do tempo, sendo necessário o temperamento de sues efeitos 

com vistas a evitarem-se injustiças e violações ao princípio da proteção da 

confiança, argumento que vem sendo utilizado pelo STF, em algumas situações, 

v.g., o uso da teoria da aparência para convalidar atos praticados por funcionário 

investido em cargo público por força de lei posteriormente declarada inconstitucional. 
244  

Em suma, a segurança jurídica como direito fundamental que é assegurada, 

no âmbito do processo, pelo instituto da coisa julgada, não se coaduna com a ampla 

possibilidade do ajuizamento de ações com vistas à revisão da coisa julgada, por 

mera conseqüência da declaração de (in)constitucionalidade da lei em que se 

fundamentou o provimento jurisdicional transitado em julgado. É imprescindível, 

pois, a observância dos mecanismos processuais previstos no sistema constitucional 

pátrio aptos à desconstituição da res judicata, inclusive com o respeito aos requisitos 

e aos prazos estabelecidos à sua propositura.    

 

                                                 
243 DANTAS, Ivo. Constituição & Processo: Introdução ao Direito Processual Constitucional.. 
Curitiba: Juruá, 2003, p. 218. 
244 CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata do controle de constitucionalidade no 
Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 252-255. 
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5.7 Inadequação dos instrumentos processuais indicados   

 

Muitas são as soluções apontadas pela doutrina para o problema da ”coisa 

julgada inconstitucional”. De lege lata, propõe-se a utilização dos seguintes 

instrumentos processuais para a desconstituição do caso julgado, eivado de 

inconstitucionalidade: a) Ação declaratória de nulidade absoluta da sentença – se, 

decorrido in albis o prazo para a propositura da Rescisória, resta o ajuizamento 

dessa ação ordinária sem prazo, aceita pela doutrina e pela jurisprudência para 

alegação de vício inconvalidável; b) Embargos à execução ou Impugnação – por 

inexigibilidade do título, nos termos dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do 

CPC; e art. 884 da CLT; c) Exceção de pré-executividade – vista a 

inconstitucionalidade da sentença como questão de ordem pública; d) Mandado de 

segurança – direito líquido e certo a uma prestação jurisdicional em consonância 

com as normas constitucionais, e e) aplicação dos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade.  

Todos os meios processuais anteriormente indicados como hábeis à 

desconsideração da “coisa julgada inconstitucional” merecem a veemente crítica de 

que seria muito mais fácil – se comparados aos exigentes requisitos para a 

propositura de Ação Rescisória – impugnar-se uma sentença transitada em julgado 

cujo comando fosse inconstitucional, o mais grave vício existente, do que a rescisão 

da mesma, com base no art. 485 do CPC.  

Destarte, o ordenamento jurídico vigente admitiria a relativização da coisa 

julgada pelos diversos mecanismos citados, permitindo que uma decisão judicial 

inconstitucional, proferida por um órgão superior, seja desconsiderada por órgão 

inferior, o que não é razoavelmente aceitável.  

José Carlos Barbosa Moreira alerta quanto aos riscos de admitir-se a ação 

declaratória de nulidade absoluta da sentença para desconstituição da “coisa julgada 

inconstitucional”, mormente no que diz respeito à hierarquia de competências. Para 

tanto, o autor ora citado lança a seguinte reflexão: “será razoável autorizar, juiz de 
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primeiro grau, a ´desconsiderar´, por exemplo, a coisa julgada de que se haja 

revestido acórdão do Supremo Tribunal Federal?”. 245    

Sendo admitida a eterna revisão dos julgados, sob o argumento de ofensa 

aos princípios encartados na Constituição Federal, sem observância, ao menos, dos 

critérios processuais formais exigidos para o ajuizamento da Ação Rescisória 

(julgamento por órgão colegiado, prazo decadencial, hipóteses taxativas etc.), 

implantar-se-á total insegurança jurídica.              

Diante dessas críticas, propõem alguns, de lege ferenda, a intervenção do 

legislador com o fito de estabelecer, previamente, as situações em que a eficácia de 

coisa julgada não se deve operar, e o remédio processual hábil a retratá-la quando 

da inconstitucionalidade do seu conteúdo.  

Idealizam outros um mecanismo equivalente à Ação Rescisória, com função 

semelhante, que obedecesse às mesmas regras de competência utilizadas para 

essa ação. Esse novo mecanismo de quebra atípica da coisa julgada apresentaria 

algumas diferenças em relação aos requisitos exigidos para o ajuizamento da Ação 

Rescisória: (a) não submissão ao prazo decadencial; (b) os pressupostos da 

rescisão são diferentes em um caso e outro, pois, na quebra atípica, haverá a 

ponderação de valores (e não a mera identificação objetiva de um defeito). 246 

Não seriam suficientes os inúmeros instrumentos processuais engendrados 

no sistema pátrio com vistas ao esgotamento de discussões acerca da 

constitucionalidade e da justiça das decisões?   

Nas sábias palavras de Pontes de Miranda247: “O sistema processual 

brasileiro merece louvor e o orgulho do povo que o recebeu e o manteve, sem que 

haja outro sistema que a ele se iguale”.   

                                                 
245 MOREIRA. José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Revista forense, Rio de Janeiro, v. 377, p. 58-59, jan./fev. 2005. 

 
246 Nesse sentido: TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 636. 
247 MIRANDA. Pontes de. Tratado da Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 631. 
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A doutrina sugere, ainda, a possibilidade de adequação da via Rescisória 

com algumas adaptações, mormente no que diz respeito à inobservância, no caso 

de inconstitucionalidade, do prazo decadencial de dois anos para a propositura da 

ação.  Para tanto, dever-se-ia acrescentar um novo inciso ao art. 485 do Código de 

Processo Civil, por meio do qual se estabeleceria que a sentença de mérito 

transitada em julgado pudesse ser rescindida quando ofendesse norma 

constitucional. 248 

Outra proposta de lege ferenda diz respeito ao caso específico de ações de 

investigação de paternidade, idealizada por Nelson Nery Júnior249, dentre outros 

doutrinadores. Nesses casos determinados, identificados por esse autor como 

merecedores de um tratamento diferenciado no que pertine à coisa julgada – por 

exemplo, investigação de paternidade secundum eventum probationis – somente 

com a modificação da lei, nela incluindo-se, taxativamente, a hipótese de exceção, é 

que se poderia abrandar os rigores da res judicata.   

Estas são, em linhas gerais, as principais propostas para a solução do 

fenômeno da “coisa julgada inconstitucional”, sendo que doutrina e jurisprudência 

têm papel fundamental no enfrentamento do problema, devendo trazer, aos casos 

concretos apresentados, respostas sempre em consonância com os princípios 

norteadores do Estado Democrático de Direito, buscando, no ordenamento jurídico 

pátrio, a conjugação harmônica entre segurança jurídica e justiça. 

Por fim, cabe fazer a seguinte ponderação: a doutrina da relativização da 

coisa julgada costuma embasar sua tese no argumento de que esta só seria 

utilizada em casos excepcionalíssimos, em situações realmente teratológicas, que 

justificassem a desconstituição de sentenças com trânsito em julgado, pelo próprio 

Judiciário, a despeito de já terem sido esgotadas todas as possibilidades previstas 

no sistema processual pátrio para impugnação da decisão judicial eivada de 

inconstitucionalidade.  

                                                 
248 Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER 
JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 
2004, p. 28. 
249 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 211. 
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Em se tratando de situações realmente excepcionais, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tratou de casos em que 

pessoas que foram perseguidas, torturadas e punidas, durante o regime militar, por 

questões meramente políticas, foram anistiadas pelo Governo Federal, trinta anos 

depois, inclusive tendo sido previsto indenização às famílias de pessoas 

desaparecidas no regime militar. Nesse sentido, transcrevem-se ementas de 

julgados de ambos os tribunais: 

 

AÇÃO RESCISÓRIA - MILITAR PUNIDO POR ATO DISCIPLINAR - 
ANISTIA - EMENDA CONSTITUCIONAL 26/85, ART. 4º. - 
INAPLICABILIDADE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA 
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. A norma concessiva de anistia, inscrita 
no art. 4º. da Emenda Constitucional nº. 26/85, apenas beneficia, como 
seus exclusivos destinatários, os servidores militares que hajam sofrido 
punição decorrente de motivação exclusivamente política, fundada em atos 
de exceção, quer de índole institucional, quer de natureza complementar, 
não alcançando, por isso mesmo, a hipótese de sanção eminentemente 
disciplinar, baseada na legislação comum. 250  

 

ATOS REVOLUCIONARIOS. MILITAR. CASSAÇÃO POR MOTIVOS 
EXCLUSIVAMENTE POLITICOS. ART. 9. DO ADCT DA NOVA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE. O pedido 
formulado sob o respaldo do art. 9º do ADCT deve ser considerado como 
uma ação, embora sob rito especial e sumaríssimo. Não há como julgar-se 
inepta inicial se possui ela os elementos essenciais para que tenha curso a 
ação. Se resulta dos autos que a medida punitiva aplicada ao autor com 
base no AI-5, não decorreu de motivos políticos, não incide, no caso, o 
disposto no art. 9º do ADCT da nova carta política, pois abrange tal 
dispositivo legal apenas aqueles que foram cassados ou tiveram seus 
direitos políticos suspensos exclusivamente sob fundamentação daquela 
natureza.251 

 

 

 Tem-se, nesse caso, uma situação, de fato, excepcional. Todos os atos 

punitivos, inclusive do Judiciário, ocorreram de maneira indevida, ofensiva à 

essência do Estado Democrático. O erro e o vício eram tão grandes que justificaram 

a adoção de medida excepcional, mesmo porque a lesão era de natureza social, 

coletiva. Vez por outra, surgem leis de anistia. No Brasil, ocorreu em 1979, nos anos 

1980 e, por fim, em 2002. Esta trata da anistia às vítimas do regime militar (Lei n. 

10.559, de 13.11.2002).  

                                                 
250 Acórdão do STF, no RE 35437-DF, Primeira Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-06-1995. 
251 Acórdão do STJ, na AOE 12-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 10-08-1989. 
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Aliás, o instrumento da anistia existe exatamente para situações 

excepcionais. Parece que a violação coletiva a direitos humanos gera uma 

conseqüência tamanha a exigir medidas extraordinárias, mesmo contra atos do 

Judiciário, embora com trânsito em julgado. A anistia, entretanto, decorre de 

complexo ato do Poder Público central, não sendo simples ato do Judiciário, mas ato 

que possui também manifestação expressa de vontade do Executivo e do 

Legislativo. 

Observa-se, portanto, que casos verdadeiramente excepcionais merecem 

soluções também excepcionais. No caso da anistia, para que seja restaurada a 

violação de direitos fundamentais, só poderá ser desconsiderado um outro preceito 

fundamental (garantia da coisa julgada) por meio de um ato complexo, 

constitucionalmente previsto, com a participação das três esferas do Poder Estatal, o 

que lhe trará maior legitimidade. 

Por isso, intentar-se a possibilidade de desconstituição da sentença 

protegida pelo instituto da coisa julgada, ao bel prazer das partes que se acharem 

injustiçadas pelo resultado que lhes fora desfavorável, sem que sejam observadas 

as modalidades de rescisão da sentença no ordenamento jurídico nacional, é, de 

fato, atentatório à segurança jurídica, aos direitos e às garantias fundamentais e ao 

próprio Estado Democrático de Direito.  

 

5.8 Tese desconstitutiva de direitos fundamentais 

 

No Brasil, não raro, ocorre a importação de belas teses jurídicas de outros 

países para o ordenamento jurídico pátrio, porém com a total inversão dos valores 

que, no país estrangeiro, justificaram a criação daquele novo dispositivo que se 

intenta aplicar.     

Assim ocorre, por exemplo, em relação ao Direito Constitucional alemão, 

pois, muitas vezes, a referência à doutrina germânica é utilizada para dotar as linhas 

de argumentação de maior autoridade científica, já que, naquele país, costumam ser 

desenvolvidas teorias de extrema profundidade e de alto nível intelectual. Isso se 

deve ao fato de que a pesquisa jurídica, nas universidades, recebe fomentos 
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públicos invejáveis, sendo que as tradições acadêmicas exigem dos professores 

atividades permanentes de pesquisa e de publicações.   

Andréas Krell, com muita propriedade, critica a transposição descurada de 

boa parte das teorias alemãs para o direito brasileiro, afirmando que a tese de direito 

comparado deve ser “estudada com cuidado antes que possam ser transportadas e 

aplicadas em outros países que possuem cultura, história e condições políticas e 

sócio-econômicas bem diferentes”252. 

Certo é que a dogmática constitucional alemã é, em muitos aspectos, 

transponível ou adaptável ao Brasil, já que muitos preceitos e formulações da 

Constituição de 1988 e das constituições anteriores tiveram por inspiração a Lei 

Fundamental alemã de 1949.  Essas doutrinas germânicas disseminaram-se por 

meio de doutrinadores da Espanha e de Portugal, países que, por sua proximidade 

cultural e lingüística, exerceram forte influência nas ciências jurídicas brasileiras. 

Contudo, há de se resguardar o sistema constitucional pátrio, fazendo-se uma 

correta adaptação das teses de direito comparado à luz dos princípios, dos valores e 

dos fundamentos norteadores do ordenamento jurídico brasileiro. 

Dessa forma, não deve existir óbices ao acatamento de teses advindas do 

direito alienígena, desde que aplicadas com intuito de viabilizar ou de aprimorar o 

exercício e a eficácia dos direitos e garantias fundamentais declarados no sistema 

constitucional brasileiro, devendo, no entanto, ser rebatidas as teorias importadas de  

outros países que visem à redução ou extinção desses direitos. Isso porque a busca 

pela efetividade dos direitos e garantias fundamentais deve ser uma constante, não 

se admitindo o retrocesso das conquistas até então alcançadas a custa de muito 

sacrifício por parte dos cidadãos.  

Na tese adaptada pela doutrina pátria da “coisa julgada inconstitucional“, 

infelizmente, essa regra não foi obedecida. Ao contrário do que ocorrera em Portugal 

e na Alemanha, por exemplo, onde se admite a relativização da coisa julgada 

somente para se constituir direitos fundamentais dos cidadãos, os quais restaram 

violados pelo Estado, na tese brasileira, a contrario sensu, a idéia de flexibilização 

do caso julgado veio à tona na doutrina, na jurisprudência e na legislação pátrias em 

                                                 
252 Ibidem, p. 13. 
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razão de várias ações demandadas em face da Fazenda Pública, com reiteradas 

condenações do Poder Público no pagamento de indenizações e/ou parcelas 

devidas, o que causou severo desfalque aos cofres públicos. Isso quer dizer que o 

que ensejou o surgimento da “coisa julgada inconstitucional”, no Brasil, foi um 

propósito de cunho eminentemente econômico, pois o que se visava era tão 

somente a desconstituição de direitos, postergando ainda mais a possibilidade de o 

cidadão receber sua indenização por malferimento de seus direitos fundamentais por 

parte do Estado. 

Analisando o tratamento destinado ao caso pela doutrina alemã, verifica-se 

que a coisa julgada poderá ser desconsiderada em um sistema que muito se 

assemelha à Ação Rescisória no Direito brasileiro. Contudo, em se tratando de 

ações de investigação de paternidade, a legislação germânica contempla hipótese 

especial de revisão da coisa julgada que foi instituída tendo em vista o grau de 

importância atribuído ao direito à filiação. É a chamada “ação de restituição” 

delineada nas regras do § 641i do Código de Processo Civil alemão 

(Zivilprozessordnung – ZPO), que dispõe: 

 

§641i 
Restitutionsklage 
(1) Die Restitutionsklage gegen ein rechtskräftiges Urteil, in dem über die 
Vaterschaft entschieden ist, findet außer in den Fällen des § 580 statt, wenn 
die Partei ein neues Gutachten über die Vaterschaft vorlegt, das allein oder 
in Verbindung mit den in dem früheren Verfahren erhobenen Beweisen eine 
andere Entscheidung herbeigeführt haben würde.  
(2) Die Klage kann auch von der Partei erhoben werden, die in dem früheren 
Verfahren obgesiegt hat.  
(…).  
(4) § 586 ist nicht anzuwenden. 253 

 

                                                 
253 A exata tradução do dispositivo acima transcrito constante da legislação processual civil alemã é 
apresentada por Eduardo Talamini: “(1) A ação de restituição contra uma sentença transitada em 
julgado que se tenha pronunciado sobre a paternidade é cabível, além de nos casos do § 580 [que 
trata das hipóteses gerais de revisão da sentença revestida de coisa julgada], se a parte apresenta 
um novo dado sobre a paternidade que, por si só, ou unido às provas realizadas no processo anterior, 
teria proporcionado um pronunciamento diferente. 

(2) A ação pode ser proposta também pela parte que venceu o processo anterior. 

(...)  

(4) O § 586 [que trata do prazo geral para a ação de revisão] não se aplica.” In: TALAMINI, Eduardo. 
Coisa Julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 654. 
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Assim, para resguardar o direito fundamental à filiação, o sistema alemão 

implementou uma nova modalidade de desconstituição da sentença transitada em 

julgado, quando da existência de novas provas ou de argumentos aptos, por si só, 

ou conjugadamente com elementos do processo anterior, a propiciar solução diversa 

para a causa, sem que, para tanto, haja a observância do prazo estabelecido para o 

ajuizamento da “ação de restituição”. 

No sistema português, já abordado alhures quando do estudo da concepção 

de Paulo Otero sobre o tema ora em debate, constata-se que o Direito lusitano 

carece de um sistema constitucional voltado à sindicância da constitucionalidade dos 

atos emanados pelo Judiciário, fato que ensejou o surgimento da doutrina do “caso 

julgado inconstitucional” naquele país. Entrementes, não dispõe a legislação 

portuguesa de nenhuma hipótese de desconstituição da sentença transitada em 

julgado por violação à literal disposição de lei, nem, muito menos, um recurso 

semelhante ao Extraordinário, previstos no ordenamento jurídico nacional.   

Como visto, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade dos atos 

do Poder Judiciário possui diferenças basilares que muito se distanciam do sistema 

processual lusitano, pelo qual os argumentos utilizados pelos doutrinadores 

portugueses não se sustentam diante das peculiaridades do sistema recursal e 

rescisório pátrios. Além disso, mesmo diante das diferenças apontadas entre os dois 

sistemas, a tese portuguesa do “caso julgado constitucional” teve por supedâneo a 

imutabilidade conferida pela coisa julgada às sentenças violadoras dos direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos, o que ensejaria a desconsideração do caráter 

absoluto desse instituto.  

A coisa julgada é uma garantia fundamental voltada ao cidadão, 

assegurando-lhe a definitividade e imutabilidade dos provimentos jurisdicionais 

emanados do Poder Público. Inadmissível, pois, que essa garantia constitucional 

seja utilizada em prol do Estado e em detrimento de outros direitos fundamentais 

dos cidadãos. Por isso, a doutrina da relativização da coisa julgada implementada, 

na doutrina brasileira, é merecedora, em um primeiro momento, da pecha de “tese 

desconstitutiva de direitos fundamentais”, porquanto, a priori, foi destinada, 

unicamente, à proteção jurídico-econômica dos interesses fazendários em prejuízo 
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dos direitos assegurados definitivamente aos indivíduos pelo trânsito em julgado das 

decisões. 

Contudo, somente em um segundo momento, a doutrina brasileira 

vislumbrou a possibilidade de aplicação dessa tese também em benefício dos 

cidadãos em face, inclusive, da fazenda pública, quando malferidos os seus direitos 

fundamentais, tais como o direito ao tratamento isonômico por parte do Poder 

Judiciário de casos semelhantes, o direito a um processo com observância ao 

devido processo legal, e o próprio direito à filiação.   

Em suma, o que deveria ter sido a fonte propulsora da doutrina do “caso 

julgado inconstitucional” – a proteção dos e direitos e garantias fundamentais do 

cidadão violados pela atuação jurisdicional equivocada do Estado – só ganhou coro 

após implementado arbitrariamente em benefício do Estado e em malefício do 

particular, inclusive com afronta à garantia da segurança jurídica nas decisões 

judiciais, por meio da desconsideração precária da garantia constitucional da coisa 

julgada. 

No capítulo subseqüente, serão tratados, amiúde, os casos mais 

emblemáticos citados, pela doutrina, como justificadores da tese da relativização da 

coisa julgada, no Direito Brasileiro. Como se propõe nesta dissertação, os problemas 

serão analisados sob a perspectiva constitucional, inclusive, com a utilização dos 

métodos de interpretação dos direitos fundamentais em conflito, diante de cada caso 

concreto, buscando-se, ao máximo, a afirmação desses direitos, ao contrário de sua 

total negação pretendida pelos prosélitos da desconstituição precária da garantia 

constitucional do caso julgado. 

Embora existam, atualmente, inúmeros casos envolvendo a relativização da 

coisa julgada, justifica-se, portanto, a escolha desses casos, pois são os três 

exemplos comumente citados na doutrina, como propulsores da tese da “coisa 

julgada inconstitucional”. 
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CAPÍTULO 6 
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: MÉTODOS DE SUPERAÇÃO 
DE CONFLITOS ENTRE COISA JULGADA E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 

A doutrina que defende a relativização da coisa julgada parte de alguns 

casos concretos. De fato, a análise superficial desses casos apresenta-se bastante 

convincente para modificar todo um arcabouço histórico constituído a respeito da 

coisa julgada, cujo substrato teórico foi o da segurança jurídica, conquista exemplar 

do Estado Liberal.  

Contudo, uma apreciação mais cautelosa e prudente sobre tais casos leva a 

uma reflexão maior, de modo a infirmar muitas das afirmações levantadas na defesa 

da relativização. Alguns argumentos surgem de ordem metajurídica e outros de 

cunho propriamente jurídico dogmático. Na verdade, há fragilidades nessas 

doutrinas tanto de cunho constitucional quanto de cunho epistemológico, tudo a ser 

enfrentado nas páginas que se seguem. É sabido, de antemão, que as grandes 

discussões do Direito não encontram solução nele próprio, senão em outros ramos 

do conhecimento.  Portanto, a análise desses problemas e desses questionamentos 

não se pode pautar apenas no campo jurídico, muito menos no campo processual, 

apenas.  

De qualquer modo, não se pode menosprezar as considerações 

apresentadas pelos prosélitos da relativização da coisa julgada, tanto pela 

relevância do assunto quanto pela propriedade com que a matéria tem sido 

enfocada, como, ainda, pelo respeito acadêmico e prático que os autores possuem.  

A coisa julgada não é uma garantia constitucional absoluta, nem absoluto é 

o valor por ela assegurado, qual seja, a segurança nas relações jurídicas 

submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Assim, a res judicata não poderá ser tida 

por absoluta ao ponto de sacrificar indevidamente outros valores constitucionais de 

igual ou superior envergadura, sob pena de tornar-se um mecanismo causador de 

injustiças. Contudo, a própria razão de ser da coisa julgada, como instrumento 

garantidor da segurança jurídica, não se coaduna com a idéia de ser admitido ao juiz 

escolher, de forma deveras arbitrária, quais vícios justificariam a desconsideração da 

coisa julgada material, por meio do uso inadequado do principio da 
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proporcionalidade para fins de sopesamento dos valores que estivessem em 

aparente conflito no caso concreto. Tais vícios já foram eleitos no ordenamento 

jurídico brasileiro quando da previsão expressa das hipóteses de ajuizamento da 

Ação Rescisória. Criar um sistema aberto, em que se admita a livre impugnação da 

coisa julgada consiste em uma medida que trará não só a total insegurança aos 

jurisdicionados, como também grave injustiça.  

Diante desses argumentos, a doutrina relativizadora defende a possibilidade 

de desconsideração da coisa julgada, pela inconstitucionalidade da sentença sobre 

a qual se formou, fundando-se em casos excepcionalíssimos, nos quais, diante da 

tamanha gravidade do malferimento de princípios constitucionais pelo conteúdo da 

sentença transitada em julgado, autorizar-se-ia a desconstituição da decisão, pelos 

mais variados instrumentos processuais, retirando assim a autoridade natural de 

imutabilidade das sentenças conferida à coisa julgada.  

Nesse escopo, sobressaem-se os seguintes casos:  

� O caso do fazendeiro analisado por Eduardo Couture, envolvendo 

também o conflito entre a coisa julgada e o direito ao reconhecimento da 

paternidade. 

� O problema da condenação do Poder Público, em sede de 

desapropriação, que vá muito além ou aquém do real valor do bem, atentando 

contra a garantia da justa indenização (art. 5º, CF);  

� Sentença que reconhece parentesco àquele que, mediante exame de 

DNA, descobre posteriormente não haver a situação de paternidade; 

A seguir, passa-se à análise, primeiramente, da interpretação constitucional 

e dos métodos de interpretação especificamente constitucional, para, empós, 

analisar-se cada uma dessas situações buscando-se a solução mais adequada sob 

a égide, sempre, dos preceitos constitucionais. 
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6.1 A interpretação constitucional 

 

Como é sabido, a Constituição alberga uma série de normas que servem de 

sustentáculo de todo o ordenamento jurídico, porquanto as demais normas 

infraconstitucionais terão sua validade condicionada à observância dos preceitos 

constantes na norma constitucional que lhes é hierarquicamente superior. Essas 

normas constitucionais, em sua grande maioria, não se restringem à mera previsão 

de uma determinada conduta ou à regulamentação de uma dada situação, mas 

tratam de assuntos extremamente relevantes, e de cunho eminentemente político, 

tais como a própria forma de organização do Estado e a previsão de direitos e 

garantias fundamentais por ele assegurados, a justificar o tratamento constitucional 

dessas questões.  

Por este mister deveras especial – representar a base fundamental de todo o 

ordenamento jurídico – as normas constitucionais possuem uma série de 

peculiaridades que lhes diferenciam das demais normas hierarquicamente inferiores. 

Dada a complexidade das normas previstas na Constituição, a elas não são 

suficientes a aplicação dos métodos convencionais de interpretação das normas em 

geral. 

O Direito, como se sabe, é um sistema de normas que devem buscar 

constantemente uma harmonia, evitando-se assim a proliferação de conflitos e 

antinomias entre si. Uma situação não pode ser regida simultaneamente por duas 

disposições legais que se contraponham. Para solucionar essas hipóteses de 

conflitos de leis, o ordenamento jurídico se serve de três critérios tradicionais: o 

hierárquico, o cronológico e o da especialização. Esses critérios, todavia, não são 

perfeitamente adequados ou plenamente satisfatórios quando a colisão se dá entre 

normas constitucionais, especialmente entre princípios constitucionais, categoria 

onde se situam grande parte dos conflitos entre direitos fundamentais. 254  

  Emerge-se, assim, a necessidade de métodos de interpretação específicos, 

que sirvam às peculiaridades das normas com status constitucional, facilitando, 

                                                 
254 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional 
brasileiro. In: Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 
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sobremaneira, o trabalho do intérprete na tentativa de buscar e extrair seu 

significado e alcance. Destacam-se alguns traços marcantes que implicam uma 

interpretação diferenciada das normas constitucionais: a superioridade hierárquica 

sob as demais normas; o conteúdo eminentemente político que emanam; a estrutura 

formal de linguagem coloquial e sintética, e a prevalência das normas de estrutura 

cujo destinatário é o legislador infraconstitucional.  

O intérprete constitucional há, portanto, de ser dotado de um grau 

diferenciado de sensibilidade para que possa detectar, por meio de pautas 

interpretativas próprias, os valores e os princípios políticos em que se alicerçam o 

conteúdo da Lei Maior. Isso ocorre porque o ato de interpretação constitucional 

sempre tem um significado político e se dá calcado em uma ideologia que, não deve 

ser a ideologia particular do intérprete, mas a da própria Constituição. Para tanto, ao 

interpretar a Carta Constitucional de 1988, o exegeta deve ater-se à fórmula política 

constante no “Preâmbulo” e no seu art. 1º: Estado Democrático de Direito. A 

interpretação constitucional, segundo afirma Willis Santiago Guerra Filho255, “há de 

se situar ao nível do que na hermenêutica filosófica de Gadamer se denomina “pré-

compreensão” (Vorverständnis), designando a pré-disposição orientadora do ato 

hermenêutico de compreensão”.   

Essa necessária distinção da exegese constitucional tem por fundamento a 

elevada feição ideológica que emana da Carta Política, característica que não pode 

ser olvidada pelo intérprete e pelo aplicador da norma constitucional que intente 

apreender o mais profundo e preciso significado de seus preceitos.  

Disso resulta a necessidade de o exegeta estar sempre atento aos 

elementos extra-sistemáticos uma vez que sua interpretação terá como objeto 

normas de considerável contorno político, social e econômico, cujo contexto, muitas 

vezes, se encontra fora do sistema jurídico, reconhecida, todavia, sua autopoiese 

(auto-reprodutibilidade). 256  

                                                 
255 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002, p. 179. 
256 “A mencionada autonomia do sistema jurídico não há de ser entendida no sentido de isolamento 
deste frente aos demais sistemas sociais, o da moral, religião, economia, política, ciência etc., 
funcionalmente diferenciados, em sociedades complexas como as que se tem na atualidade. Essa 
autonomia significa, na verdade, que o sistema jurídico funciona com um código próprio, sem 
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Observa-se, portanto, que o texto constitucional compõe-se de um sistema 

aberto de princípios e de regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no 

qual as idéias de justiça e de realização dos direitos e garantias fundamentais 

desempenham um papel central.   

 Por essa razão, torna-se inquestionável o reconhecimento do caráter 

normativo e vinculante dos princípios constitucionais como pressuposto de 

efetividade e de continuidade do sistema normativo constitucional. Negar a natureza 

normativa dos princípios constitucionais equivale a não reconhecer a força jurídica 

ativa da Constituição. 

A Lei Maior consiste, pois, em um sistema de normas – de regras e de 

princípios. Os princípios, ao contrário das regras, requerem um estudo mais 

detalhado ante a complexidade do conteúdo que emanam, e a carga valorativa que 

ostentam. Importa, então, explicitar, mais claramente, a distinção entre normas que 

são regras e normas que são princípios, uma vez que é justamente essa natureza 

diferenciada de princípios e de regras que suscita a necessidade de desenvolver-se 

uma hermenêutica constitucional igualmente diferenciada, diante da hermenêutica 

tradicional. 257 

 A exata distinção entre regras e princípios deve especial tributo às 

concepções de Ronald Dworkin258 e aos desenvolvimentos a ela dados por Robert 

Alexy259, sendo que a conjugação das idéias desses dois autores vem norteando a 

teoria jurídica no que diz respeito à distinção estrutural entre ambas as espécies de 

normas e a sua importância para a dogmática jurídica.        

Regras são, normalmente, relatos objetivos, que prescrevem determinadas 

condutas, sendo aplicáveis a um conjunto delimitado de situações, ou seja, 

                                                                                                                                                         

necessidade de recorrer a critérios fornecidos por algum daqueles outros sistemas, aos quais, no 
entanto, o sistema jurídico se acopla, através de procedimentos desenvolvidos em seu seio, 
procedimentos de reprodução jurídica, de natureza legislativa, administrativa, contratual e, 
principalmente, judicial.” In: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. 
ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 92.  
257 Ibidem, p. 178. 
258 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002. Do original em inglês: Taking rights seriously. Cambridge: Havard University, 1997. 
259 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 2001. Do original em alemão: Theorie der Grundrechte, 1996.  
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ocorrendo a hipótese prevista em seu dispositivo, a regra deve incidir, pois haverá a 

subsunção do fato à norma jurídica. Essa aplicação se opera na máxima do tudo ou 

nada (“all or nothing”): ou a regra se aplica, regulando uma determinada matéria em 

sua inteireza, ou não se aplica, sendo, portanto, descumprida. Destarte, havendo 

conflitos entre duas regras, só uma será válida e prevalecerá, em detrimento da 

outra.  

Princípios contêm relatos com maior grau de abstração, não determinando, 

de forma específica, a conduta a ser seguida. Aplicam-se, assim, a um sem número 

de situações indeterminadas. Por essa razão, os princípios, frequentemente, entram 

em rota de colisão, já que a uma dada situação fática vários deles podem ser 

aplicados, indicando, cada um deles, soluções diversas. Deve-se reconhecer aos 

princípios uma dimensão de peso ou de importância diante de sua aplicação ao caso 

concreto e no cotejo com os demais princípios. Sua aplicação, portanto, não 

obedecerá à lei do tudo ou nada, mas deverá ter em pauta a ponderação, à vista do 

caso concreto, em que o intérprete irá aferir o peso que cada princípio irá 

desempenhar na hipótese, tentando, ao máximo possível, preservar cada um deles, 

mediante concessões recíprocas.        

Eros Roberto Grau, com base nos estudos do filósofo estadunidense Ronald 

Dworkin, discute a distinção entre regras e princípios jurídicos em termos bastante 

semelhantes:  

 

As regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não são, de modo 
absoluto aplicáveis. Trata-se de um tudo ou nada. Desde que os 
pressupostos de fato aos quais a regra refira – o suporte fático hipotético, o 
Tatbestand – se verifiquem, em uma situação concreta, e sendo ela válida, 
em qualquer caso há de ser ela aplicada. Já os princípios jurídicos atuam de 
modo diverso: mesmo aqueles que mais se assemelham às regras não se 
aplicam automática e necessariamente quando as condições previstas 
como suficientes para sua aplicação se manifestam. 260 

 

As regras veiculam mandados de definição, ao passo que os princípios são 

mandados de otimização. Por isso diz-se que as regras têm natureza biunívoca, isto 

                                                 
260 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica). 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 138. 
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é, só admitem duas espécies de situação: ou são válidas e se aplicam, ou não se 

aplicam por inválidas. Uma regra vale ou não vale juridicamente. Não são admitidas 

gradações. Uma regra somente deixará de incidir sobre a hipótese de fato que 

contempla se for inválida, se houver outra mais específica ou se não estiver em 

vigor. Já os princípios se comportam de maneira diversa. Como mandados de 

otimização, pretendem ser realizados da forma mais ampla possível, admitindo 

aplicação mais ou menos intensa de acordo com as possibilidades jurídicas 

existentes, sem que essa possibilidade de gradação comprometa sua validade. 

Esses limites jurídicos, capazes de restringir a otimização do princípio, são: a) regras 

que o excepcionam em algum ponto e b) outros princípios da mesma estatura e 

opostos que procuram igualmente maximizar-se, impondo a necessidade eventual 

de ponderação. 261 

Entretanto, a natureza normativa dos princípios constitucionais enseja o 

estabelecimento de critérios para a solução de conflitos surgidos entre tais espécies 

normativas, quando da sua aplicação à resolução do caso concreto. Isso, contudo, 

não significará, necessariamente, a prevalência de um certo princípio sobre o outro 

uma vez que deve ser utilizada a regra da ponderação de valores a eles 

intrinsecamente inerentes. 

A chamada "lei de colisão", em tese, não parece acarretar maiores 

dificuldades de aplicação. Quando da colisão entre dois ou mais princípios 

constitucionais reconhecidamente válidos em no sistema normativo nacional, deve-se 

dar prevalência ao princípio de maior peso (weight), levando-se em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, em detrimento dos demais. Em uma relação de 

precedência condicionada, o princípio constitucional de maior densidade, em 

determinado caso, prevalece sobre os demais. A dificuldade reside em fixar critérios 

capazes de nortear a decisão pela precedência do princípio constitucional que deve 

ser aplicado. 262 

                                                 
261 ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios 
Constitucionales, 2001, p. 81 e ss. 
262 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 6. 
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A exigência do emprego de uma nova metodologia hermenêutica voltada à 

interpretação especificamente constitucional dar-se-á sobremaneira nas situações 

em que se tem um ”caso difícil” (hard case), mormente quando consubstanciado na 

colisão entre direitos fundamentais.263 Por isso, no estudo da relativização da coisa 

julgada, muitos autores recorrem, alguns de forma deveras equivocada, aos 

métodos de interpretação constitucional, tais como a proporcionalidade, a 

razoabilidade e a harmonização,  para solucionar os possíveis conflitos existentes 

entre a garantia constitucional da coisa julgada e os demais preceitos constitucionais 

(Ex: justo valor da indenização; legalidade; moralidade etc.). 

 

6.2 Métodos de interpretação especificamente constitucional  

 

São princípios ou métodos de interpretação especificamente constitucional o 

da supremacia da Constituição, o da unidade da Constituição, o da interpretação 

conforme a Constituição, o da concordância prática ou harmonização, o da 

proporcionalidade, o da razoabilidade, e do balancing ou contrapeso de valores e 

bens constitucionalmente protegidos, dentre outros. 

Pelo princípio da unidade da Constituição, o intérprete há de contemplar a 

norma constitucional em sua globalidade, buscando considerá-la em consonância 

com o todo, evitando interpretações que repercutam em tensões entre os 

dispositivos da Norma Maior que, por se encontrarem em semelhante disposição 

hierárquica dentro do sistema, devem conviver harmonicamente. Há de ser 

observada a interligação existente entre as normas constitucionais que possuem 

elevada carga axiológica, a justificar sua condição de norma superior dentro do 

ordenamento jurídico. Assim, a Constituição precisa ser vista como um todo 

harmônico, devendo, pois, ser preservada a sua unidade.         

  O princípio da interpretação conforme a Constituição busca uma 

interpretação das normas constitucionais que mais se aproxime do espírito da 

própria Constituição, entendido este como o conjunto de princípios que lhe são 

                                                 
263 DWORKIN, Ronald. Levandos os Direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, p. 127 e ss. 
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imanentes. Trata-se, portanto, de escolher, dentre as várias interpretações possíveis 

de um dado dispositivo constitucional, aquela que mais se coadune com a 

Constituição, deixando de lado as que dela se distanciem. A interpretação conforme 

a Constituição, de acordo com o que esclarece Luís Roberto Barroso264, busca 

extrair um sentido possível para a norma, que pode não ser aquele resultante da 

obviedade do texto literal, elegendo a interpretação que mais se afeiçoa ao Texto 

Constitucional. Por isso, esse princípio não pode ser considerado como mero 

preceito hermenêutico, porquanto representa verdadeira forma de controle de 

constitucionalidade, por força da qual se declara legítima certa leitura de regra legal. 

É curial ressaltar que, dentre as técnicas ou métodos utilizados para 

solucionarem os conflitos surgidos na aplicação da Carta Magna, torna-se imperioso 

constatar a existência de uma hierarquização de valores constitucionais, de modo a 

prevalecer os mais importantes sobre os minusválidos. Desponta-se, dessa forma, a 

necessidade de investigar o balancing, os princípios da proporcionalidade, da 

razoabilidade e da concordância prática.   

Por força do princípio da concordância prática ou harmonização, intentam-se 

preservar harmonicamente os direitos fundamentais, evitando-se que entrem em 

rota de colisão, dada a existência de conflitos com outros bens igualmente valorados 

pela Constituição. Dessa forma, o intérprete deve buscar conciliar os preceitos 

constitucionais que se apresentam, na análise do caso concreto, em conflito, 

estabelecendo limites entre os direitos e garantias fundamentais para que possam 

coexistir harmonicamente. A harmonização dá-se, portanto, como forma de 

interpretar dispositivos constitucionais, evitando-se a incompatibilidade entre ambos 

quando da aplicação aos casos concretos. 

O princípio da concordância prática informa que, na análise prática dos 

dispositivos, os bens jurídicos protegidos, no texto constitucional, devem ser 

considerados de forma coordenada de modo que cada um deles alcance a sua 

efetiva realidade, evitando-se, ao máximo, que entre em rota de colisão. Por isso, 

mais do que possibilitar a máxima efetividade possível, o postulado da concordância 

prática relaciona-se intimamente com o princípio da unidade da Constituição, 

                                                 
264 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, 
p. 175. 
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porquanto considerando-se o sistema como uno e indivisível, não se pode admitir 

que nele existam contradições. 265 

Canotilho afirma que o princípio da concordância prática ou harmonização 

“impõe a coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar 

o sacrifício total de uns em relação aos outros”266. 

Assim, a harmonização impõe que a uma dada norma constitucional, seja 

ela uma regra ou um princípio, não se deve atribuir um significado tal que resulte ser 

contraditório ou incoerente com outros princípios ou regras pertencentes à 

Constituição. Ao revés, deve-se atribuir a um dispositivo constitucional, quando de 

sua interpretação, um conteúdo o mais coerente e afinado possível com as demais 

normas constitucionais, harmonizando-os. 

Ademais, o princípio da concordância prática informa que a interpretação 

literal da lei poderá ser desconsiderada por meio de um processo de concessões 

recíprocas, ou seja, na aparente contradição entre dois ou mais preceitos 

constitucionais, a interpretação deve ser de tal forma harmonizadora que a opção 

por um deles não implique a exclusão do outro. Para tanto, nenhum dos dispositivos 

serão aplicados de forma absoluta: “cada um deles prevalecerá até o ponto em que 

não for necessário renunciar à sua pretensão normativa em favor do outro” 267. 

No entanto, nem sempre os bens e os valores em conflito são passíveis de 

uma harmonização ideal, necessitando, portanto, serem hierarquizados, conforme 

as circunstâncias in concreto. Nesses casos, pode-se afirmar que, sob a feição 

material, substancial, antever-se a prevalência de alguns bens jurídicos, direitos e 

faculdades (valores, enfim) sobre outros.  

A hierarquia de valores, contudo, não decorre de simples operação lógica, 

sendo-lhe insuficiente o raciocínio cartesiano. O estudo da hierarquia de valores 

requer, portanto, que se faça uso da intuição como método, uma vez que se situa no 

                                                 
265 SILVA, Christine Oliveira Peter da. Hermenêutica de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2005, p. 283. 
266 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 1150. 
267 SILVA, Christine Oliveira Peter da. Hermenêutica de Direitos Fundamentais. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2005, p. 284. 
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plano abstrato das idéias. Francisco Meton Marques de Lima, cuja obra pioneira no 

país enfrentou, com brilhantismo, o tema da hierarquia de valores afirma que “como 

esses estudo situa-se ma esfera do conhecimento ideal, a escala de valores procede 

de uma evidência intuitiva, a partir de sentimentos inatos nas pessoas” 268.   

Em se tratando de escala de valores, o referido autor propõe uma tríplice 

classificação: 

Os valores-em-si apresentam uma hierarquia, pois há valores que valem 
mais que outros. Porém, essa hierarquia é invariável, porque o ser é 
imodificável. 
Os valores-para-si apresentam uma hierarquia variante, pois variarão de 
acordo com o interesse do seu ser na sua existência. 
Os valores-para-outrem também possuem hierarquia variante, pois o que, 
hoje, oferece maior desirabilidade para um ser, pode não oferecer 
posteriormente. 269 (grifou-se). 

 

O reconhecimento de valores, hierarquicamente superiores a outros, embora 

inseridos na Constituição, levou a doutrina e a jurisprudência norte-americanas a 

estudar fórmulas adequadas à superação dos problemas daí originados. As diversas 

fórmulas de interpretação e de aplicação, nesse sentido, adquiriram o nome de 

balancing, como instrumento de medição e sopesamento dos contrapesos de 

valores constitucionais (ou de valores e interesses constitucionalmente legítimos). 

Por balancing entende-se o método de solução de conflitos entre direitos 

fundamentais, de origem norte-americana, que, admitindo a existência de uma 

hierarquia de valores, procura resolver as antinomias por meio da utilização de 

fórmulas esquematizadas quer pela doutrina, quer pela jurisprudência de 

hierarquização desses valores e desses bens. Representa, no entender de 

Francisco Meton Marques de Lima270, uma espécie de ápice da jurisprudência de 

valores e serve como instrumento de medição e sopesamento dos contrapesos de 

valores constitucionalmente protegidos. 

                                                 
268 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. O resgate dos valores na interpretação constitucional: 
por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC 
Editora, 2001, p. 68. 
269 Ibidem, p. 68. 
270 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. O resgate dos valores na interpretação constitucional: 
por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC 
Editora, 2001, p. 218. 
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A doutrina tem indicado duas feições do balancing: a) o amplo, que opera 

com valores abstratos, genéricos, servindo de base para a autolimitação do Juiz 

(self-restraint), considerando que a formulação das normas derivadas da 

Constituição não podem ser um fato absoluto, pois dependem da flexibilidade e do 

contexto histórico, partindo do pressuposto de que o conteúdo dos princípios 

constitucionais varia com as distintas concepções sociais (por isso, tem reflexos na 

hora de examinar-se a constitucionalidade ou não das leis e dos atos normativos);  

b) o estrito, que se refere a cada caso concreto, atentando para o conteúdo dos 

interesses em jogo. Nesta acepção, somente a realidade sobre a qual opera a 

norma ou o ato jurídico nos dá o peso específico de cada interesse e, por isso, 

somente a análise dessa realidade pode levar ao contrapeso de interesses do qual 

se trate.271 

Menção à parte merece o tema da ponderação de valores na jurisprudência 

norte-americana. Como explica Alonso García272, o termo balancing tem sido 

utilizado com significados diversos: a de um sentido muito amplo, que o equipara à 

doutrina do sef-restraint, podendo-se falar em balancing em sentido amplo como 

contrapeso de valores e de interesses constitucionais; em um segundo sentido, 

equivalente ao Güterabwagung alemão, estar-se-ia diante de uma conseqüência 

lógica da jurisprudência dos valores; e, por último, em um sentido restrito, balancing 

significa ter em conta a ponderação dos interesses fáticos ou reais em jogo, no caso 

concreto, e é similar às técnicas baseadas em um caso concreto na 

Interessenjurisprudenz alemã.273  

Certamente, o segundo desses sentidos (balancing estrito) é o que 

interessará para a solução dos casos envolvendo a chamada “coisa julgada 

inconstitucional”, porquanto, ao lançar-se mão dessa feição do balancing, a 

superioridade que se atribui a um determinado valor constitucionalmente protegido 

só se opera em determinadas circunstâncias ou quando se cumprirem certos 

critérios, ou seja, nenhum dos valores contrapostos prevalece em princípio sobre o 

                                                 
271 GARCÍA, Enrique Alonso. La interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de estudios 
constitucionales, 1984, p. 417. 
272 Ibidem, p. 413. 
273 REVORIO, Francisco Javier Díaz. Valores superiores e interpretación constitucional. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 235 e 236. 
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outro. Nesse caso, o que ocorre na realidade é uma ponderação entre valores 

conflitantes no caso concreto, baseada em critérios jurídico-constitucionais, para 

definir qual deles deverá prevalecer por apresentar certa superioridade ou maior 

peso. Em tal caso, não seria uma superioridade geral ou abstrata, nem tratar-se-ia 

de uma hierarquia rígida, mas uma superioridade relativa, ou uma mera 

preeminência com efeitos fundamentalmente interpretativos, que serviria de critério 

de solução, entre outros a serem levados em consideração, nos casos de difícil 

solução.  

Ao abordar especificamente o tema do contrapeso de valores e bens 

constitucionais, Alonso García, coletando exemplos, escreve: 

 

Uno de los motivos por los que la jurisprudencia de los valores há sufrido 
tan gran desarrollo en el enjuiciamiento constitucional há sido la necesidad 
de compaginar, para general coherencia, principios y normas que en 
potencia son contradictorios entre si. Medio ambiente y desarrollo 
económico, libertad de expresión e intimidad, seguridad y justicia, derechos 
sindicales y derechos sindicatos, proceso justo y libertad de prensa, libertad 
parlamentaria de ordenación y eficacia administrativa etc., son en potencia 
contradictorios. La coherencia entre todos ellos no puede alcanzarse si no 
es por medio de equilibrios puntuales o, en caso de imposibilidade de 
equilibrarlos, por medio de jerarquizaciones relativas (sin negación de algún 
valor en todo caso) entre ellos en atención a los intereses em juego, al 
respectivo 'peso especifico' en la relación jurídica que da lugar al 
enjuiciamiento constitucional.274 

 

Poder-se-ia afirmar, então, de forma um tanto precipitada, que toda e 

qualquer interpretação da Constituição produzirá, como resultado, um contrapeso ou 

um hierarquização de valores, ao reconhecer a prevalência de uma determinada 

norma sobre outra, ambas carregadas de conteúdo eminentemente axiológico 

próprio do texto constitucional. Isso sucede porque a Constituição Federal é um 

sistema ordenado de valores que devem ser reconhecidos e protegidos contra todo 

e qualquer tipo de ataque. Contudo, o balancing, como método interpretativo, só é 

aplicado quando o órgão julgador formula uma determinada regra de interpretação, 

deixando expresso que, para a aplicação de determinado princípio ou norma 

constitucional, deve dar-se especial atenção aos interesses constitucionais em jogo 

para contrapô-los e sopesá-los.  

                                                 
274 Ibidem, p. 417-418. 
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De qualquer modo, a principal função do balancing ou do contrapeso de 

valores e bens constitucionalmente protegidos não é só estabelecer esquemas de 

hierarquizações entre os diversos valores, mas apresentar soluções 

harmonizadoras, equilibradas, dentro da hierarquização pré-estabelecida.  

Porém, a perspectiva da hierarquização passa, indiscutivelmente, pelas 

etapas da interpretação e da aplicação da Constituição. Torna-se difícil, inclusive, 

estabelecer critérios rígidos de hierarquização, aplicáveis a todas as hipóteses, 

muito embora se verifique tendência em supervalorizar os direitos, as liberdades e 

as garantias ou, genericamente, os direitos e garantias fundamentais. Essa é a 

principal crítica à utilização do balancing, método de interpretação de normas 

constitucionais cuja origem remonta ao sistema do common law norte-americano, 

em que os precedentes jurisprudenciais possuem grande força vinculante. 275 

Com efeito, alguns perigos devem ser reconhecidos com relação à aplicação 

do balancing na interpretação constitucional. Alonso García indica como tais: a) o 

perigo de contrapesar um interesse particular fundamental com um direito coletivo, 

dando prioridade sempre a este; b) a impossibilidade de hierarquizar valores que 

não são quantificáveis ou mensuráveis; c) o perigo da expansão da 

discricionariedade judicial. 276  

De fato, tem-se advertido do perigo de se construir-se, por via dedutiva, uma 

gradação de valores constitucionais. A ponderação deve ser utilizada com cautela, 

analisando, preferencialmente, a possibilidade de uma interpretação harmonizadora 

dos valores ou dos bens em conflito, antes de recorrer-se à afirmação do conteúdo 

de um em detrimento da relativização do outro. Ademais, nenhuma hierarquia de 

valores formalmente pré-estabelecida se coaduna com o caráter pluralístico dos 

princípios.  

Em que pesem as inúmeras críticas assacadas ao balancing, a sua 

utilização é imprescindível na solução de casos envolvendo a interpretação de 

                                                 
275 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. Antinomias e tensões constitucionais. Texto retirado, 
pelo autor, de Monografia do Curso de Doutorado da UFPE, disciplinas de Direito Comparado e 
Teoria Geral do Direito, em março/1999. Texto integrante do manual da disciplina Teoria dos Direitos 
Fundamentais do Mestrado em Direito da UFC. Fortaleza. Março/2006. p. 31-45. 
276 GARCÍA, Enrique Alonso. La Interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de estudios 
constitucionales, 1984, p. 431-436. 
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valores e bens constitucionais que pretendem ser harmonizados entre si, em prol da 

unidade da própria Constituição. Muito mais grave que os problemas apresentados 

em relação ao balancing seria a preponderância de uma concepção absoluta dos 

valores, com total negação da existência de hierarquia entre eles.   

De tal modo, deve-se evitar a utilização dos métodos de ponderação em 

muitos casos, restringindo sua aplicação àqueles casos difíceis em que o manuseio 

do balancing seja inevitável para a solução do problema hermenêutico apresentado. 

Trata-se, portanto, de estabelecer uma relação condicionada de preferência entre 

valores e bens que deverá estar fundamentada, em última instância, em critérios 

constitucionais. Por isso, a ponderação deve vir acompanhada de outros critérios 

que arrefeçam a discricionariedade atribuída ao julgador, tais como a prevalência de 

maior eficácia e o mínimo sacrifício dos direitos e garantias fundamentais, 

procurando determinar seus alcances e seus limites, a defesa e a afirmação do 

sistema processual pátrio, da preservação do conteúdo dos valores constitucionais 

em jogo, dentre outros. 

Neste sentido conclui Francisco Javier Díaz Revorio: 

 
En nuestra opinión, los problemas de una jerarquización estricta entre os 
valores son numerosos y, sin embargo, son frecuentes las ocasiones en las 
que debe darse prioridad a un valor o principio sobre otros, o a los 
preceptos que encarnan un determinado valor, en relación con otros. En 
tales supuestos, deberá realizarse una ponderación de los valores en juego, 
pudiendo establecerse una ‘relación condicionada de preferencia’, que ha 
de estar fundamentada en última instancia en criterios constitucionales. 
(…) 
De esta forma, la ponderación entre valores no partirá de una ordenación 
abstracta e universal entre ellos, sino se su importancia relativa en ciertas 
circunstancias, que pueden venir establecidas previamente. Entre las 
condiciones previas puede establecerse el criterio de una cierta superioridad 
de un valor sobre otro, que actuaría en caso de que la ponderación no 
pudiera determinar el valor que prevalece en el caso concreto. En todo 
caso, la determinación previa de las condiciones en las cuales puede 
prevalecer un valor sobre otro no consigue evitar que la ponderación deba 
realizarse finalmente caso por caso, apreciando las circunstancias 
específicas de cada supuesto; y, en los casos concretos, puede suceder 
que se consiga una mayor satisfacción de un valor que de otro, pero que 
ambos puedan armonizarse, pero también es posible que finalmente uno de 
los valores deba sacrificarse en beneficio del que en ese caso prevalece. 
Ciertamente, este método produce una relativización del contenido de los 
valores – lo cual se señala comúnmente como crítica al mismo – pero la 
misma viene exigida por la pluralidad de valores constitucionales, que han 
de armonizarse entre sí; por lo demás, supera los riesgos mucho mayores 
que supondría una concepción absoluta de los valores. En fin, la 
relativización no es tal que permita el vaciamiento de contenido de los 
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valores y, por lo que se refiere a los superiores o fundamentales, gozarán 
de un ‘principio de preferencia’ al proceder a dicha ponderación. 277 

 

Assim, a ponderação de valores e de bens constitucionalmente protegidos 

deve realizar-se caso a caso. Isso porque somente em relação a determinadas 

circunstâncias fáticas, pode surgir um conflito entre princípios aos quais estão 

jungidos valores, cuja condição de prevalência entre si só poderá ser determinada 

por meio do exame rigoroso e criterioso das situações postas no caso concreto.   

É justamente a insegurança jurídica que a casuística do método propõe a 

principal crítica atribuída à utilização do balancing estricto, na interpretação 

constitucional, pois haveria risco demasiado ao admitir-se que, casuisticamente, 

utilizando-se de critérios pontuais, fossem derrogadas regras formais legalmente 

estabelecidas de maneira geral, para todos.     

Convém, todavia, para combater a crítica da casuística, diferenciar  

balancing, método de concretização, popularizado na jurisprudência alemã por 

Konrad Hesse, e jurisprudência ad hoc. Enquanto esta obedece a uma conceituação 

pejorativa a indicar a jurisprudência que não estabelece critérios gerais ou neutros 

de interpretação, tampouco critérios de resolução do conflito, criando soluções que 

se baseiam tão-somente na superexcepcionalidade do caso concreto, o chamado 

método de concretização parte da compreensão do problema a resolver para o 

desvendamento de sua solução. 278 

  Concorda-se que a concretização deve ser um pressuposto para todo e 

qualquer tipo de critério de interpretação constitucional, sendo, necessariamente, 

aplicável ao balancing estricto, pois depende da análise de problemas concretos. No 

dizer do próprio Hesse “La concretización supone uma ‘comprensión’ del contenido 

de la norma a concretizar”279, ou seja, a união entre a norma (de caráter geral) e a 

                                                 
277 REVORIO, Francisco Javier Díaz. Valores superiores e interpretación constitucional. Madrid: 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, p. 231. 
278 GARCÍA, Enrique Alonso. La Interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984, p.446-448. 
279 HESSE, Konrad. Grundzüge..., p. 25. Apud GARCÍA, Enrique Alonso. La interpretación de la 
Constitución. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1984, p.447.  
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realidade a ordenar não pode operar-se em abstrato, prescindindo, portanto, do 

estudo dos casos in concreto, topicamente. 

Em contrapartida, discorda-se da utilização da jurisprudência ad hoc para a 

solução de conflitos envolvendo valores constitucionais, uma vez que a utilização 

desse método interpretativo, por ser medida de total insegurança jurídica que 

confere poderes por demais discricionários ao julgador, implica o malferimento 

arbitrário de direitos e garantias fundamentais constitucionalmente albergados, em 

detrimento da afirmação axiológica da própria Constituição. Infelizmente, como 

evidenciado em capítulo anterior (Capítulo 3), alguns defensores da tese 

relativizadora da coisa julgada defendem a desconsideração dessa garantia 

constitucional, apenas em casos teratológicos, excepcionalíssimos que justifiquem a 

adoção desta medida extremada, em detrimento de próprio sistema constitucional 

vigente. 280   

De fato, o recurso à ponderação para a solução de conflitos envolvendo 

bens e valores constitucionalmente protegidos não é imune a críticas, sujeita-se ao 

mau uso e não é o remédio ideal para todo e qualquer tipo de situação envolvendo 

interpretação constitucional, mas deve ficar limitada às hipóteses em que o sistema 

jurídico não é capaz de oferecer a solução em tese para o problema, elegendo um 

valor ou um interesse que deva prevalecer momentaneamente no caso concreto. 

É importante ver que a ponderação, no estágio atual de desenvolvimento em 

que se encontra na doutrina nacional, ainda não atingiu o padrão desejável de 

objetividade, porquanto não oferece referências materiais ou axiológicas para a 

valoração a ser feita, dando lugar a ampla discricionariedade judicial. No entanto, a 

utilização do método da ponderação não pode jamais ser vista como um convite ao 

exercício indiscriminado de ativismo judicial. Manifesta-se, então, a necessidade do 

controle de legitimidade das decisões obtidas mediante ponderação por meio do 

exame da argumentação281 desenvolvida. Seu real objetivo é simplesmente “verificar 

a correção dos argumentos apresentados em suporte de uma determinada 

                                                 
280 Nesse sentido: Carlos Valder do Nascimento, Humberto Theodoro Junior, Tereza Arruda Alvim 
Wambier, José Augusto Delgado, dentre outros. 
281 Sobre a teoria da argumentação vide: PERELMAN, Chaim; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. 
Tratado da argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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conclusão ou ao menos a racionalidade do raciocínio desenvolvido em cada caso, 

especialmente quando se trate do emprego da ponderação”282.     

A argumentação jurídica, por sua vez, deve ostentar fundamentos 

normativos que a apóiem e lhe dêem sustentação; isto é, não bastam o bom senso e 

o sentimento pessoal de justiça para justificarem a escolha de uma determinada 

decisão entre muitas possíveis; é necessário que o intérprete apresente elementos 

de convicção da ordem jurídica que referendem tal ou qual decisão foi tomada. 

Assim, é absolutamente indispensável, mormente nas hipóteses em que se utiliza a 

técnica de ponderação, que o julgador exponha analítica e expressamente o 

raciocínio e a argumentação que o conduziram a uma determinada conclusão, 

permitindo, assim, que as partes possam exercer um maior controle sobre ela, e 

conferindo-lhe ainda maior legitimidade. 283 

  Ainda no cotejo dos métodos de interpretação das normas previstas na 

Constituição, tem-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em que 

pesem as mais variadas teorias científicas sobre o assunto, esses dois postulados 

de interpretação constitucional não se confundem, possuindo, cada um deles, 

origem, particularidades e funções diversas.284 Contudo, sem embargo da origem e 

do desenvolvimento diversos de ambos, esses princípios possuem uma zona de 

interseção entre si, porquanto abrigam os mesmos valores subjacentes: 

racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum, rejeição aos atos arbitrários 

e desprovidos de razão, proibição de excesso, penas e limitações necessárias, 

dentre outros.    

                                                 
282 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro. In: 282 BARROSO, Luís 
Roberto. (Org.). A nova interpretação constitucional – ponderação, direitos fundamentais e 
relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 350. 
283 ATIENZA, Manuel. As razões do Direito. Teorias da argumentação jurídica. Tradução Maria 
Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy, 2002.       
284 Diferenciam razoabilidade de proporcionalidade: ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003; BRAGA, Valeschka e 
Silva. Princípios proporcionalidade & das razoabilidade. Curitiba: Juruá, 2004; MORAES, 
Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999.  
Em sentido contrário: BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 4. ed., 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001, para quem razoabilidade e proporcionalidade são conceitos 
próximos o suficiente para serem intercambiáveis.  
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Na verdade, compreendida na razoabilidade está a proporcionalidade, 

exigindo um equilíbrio justo entre os meios empregados, ainda que legais, e os fins  

a serem alcançados. Por isso, a proporcionalidade tanto pode ser tomada como um 

princípio autônomo, como considerada um tipo de razoabilidade.   

A idéia de razoabilidade remonta ao Direito anglo-saxão, tendo especial 

destaque no direito norte-americano, como desdobramento do conceito de devido 

processo legal substantivo. O princípio foi desenvolvido, portanto, no sistema do 

common law, por meio de sucessivos precedentes, sem maior preocupação com 

uma formulação doutrinária mais sistemática.  

O substantivo devido processo legal refere-se ao conteúdo ou à matéria 

tratada na norma, ou seja, se a sua substância está de acordo com o devido 

processo, como cláusula constitucional garantidora das liberdades civis, atribuindo 

aos governantes o dever de demonstrar uma razão imperativa e razoavelmente 

justificável antes de infringir tais liberdades. 

Nas palavras do Ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal, 

 

Due process of law, com conteúdo substantivo – substantive due process – 
constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser 
elaboradas com Justiça, devem ser dotadas de razoabilidade 
(reasonableness) e de racionalidade (rationality), devem guardar, segundo 
W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir. 
Paralelamente, due process of law, com caráter procesual – procedural due 
process – garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de 
defesa.  (ADIn n.º 1.511-7 – DF – Medida Liminar de 16/10/1996).   

 

Exemplo histórico trazido pela doutrina que resultou na elaboração do 

princípio da razoabilidade na jurisprudência anglo-saxônica, sendo de referência 

obrigatória no Direito Britânico, consiste no caso Wednesbury Corporation versus 

Associated Pictures House Ltda  (de 1948). Uma autoridade local autorizou os 

proprietários de uma sala de cinema a abrir aos domingos à tarde. No entanto, com 

base em uma antiga lei que permitia a imposição de condições a este tipo de 

autorização, o legislador proibiu os menores de quinze anos de assistirem a essas 

sessões dominicais, ainda que acompanhados. Sentido-se prejudicados com tal 

condicionamento, os proprietários do cinema impugnaram o ato legislativo em juízo, 
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sob o argumento de total falta de razoabilidade, em que se pese a legalidade da 

conduta do legislador. O Presidente do tribunal de Apelação – o Máster of the Rolls, 

Lord Greene, exerceu o chamado teste de razoabilidade, incluindo um obter dictum, 

com a seguinte redação:  

 

O Tribunal pode controlar a ação de uma autoridade local para examinar se 
esta tomou em consideração os elementos que deveria ter em conta, ou ao 
contrário, se recusou ou omitiu algum que deveria ter considerado. Desde o 
momento que a resposta a esta questão é favorável à autoridade local 
pode, sem embargo, ser possível dizer que, ainda que tenha permanecido 
dentro dos limites de sua competência, a autoridade local chegou a uma 
conclusão irrazoável que nenhuma autoridade razoável teria adotado. E 
penso que um Tribunal pode intervir num caso tal. 285  

  

Eis um exemplo de norma desarrazoada: a que proíbe os menores de 

quinze anos de – em situação comum e sem nenhuma justificativa razoável – 

freqüentarem o cinema aos domingos. Isso porque a verdadeira razão que justificou 

a criação de referida lei foi a ausência das crianças às Igrejas para assistirem à 

missa, aos domingos, dia em que o cinema estaria autorizado a funcionar, o que 

representava maior entretenimento às crianças.  

Nesse caso emblemático, verifica-se que a razão que ensejou a restrição 

legal do direito de assistência às sessões de cinema dominicais por parte dos 

menores – o não comparecimento das crianças às Igrejas para as missas de 

domingo – não era razoavelmente justificável para restringir-se a liberdade de 

assistir-se ou não a um filme no dia e na hora desejados, independentemente de 

qual religião professe, ou até mesmo da autonomia de vontade de ir ou não à Igreja 

para assistirem às missas de domingo. Carecia, portanto, de razoabilidade a 

conduta do legislador.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a razoabilidade opera por meio 

de duas fases: um exame interno, em que se verifica a razoabilidade no momento 

em que há correlação lógica entre o fator escolhido como critério de discriminação e 

a disparidade realizada com o tratamento jurídico diversificado; e um exame externo 

                                                 
285 Apud MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São 
Paulo: Dialética, 1999, p. 80. 
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em que a razoabilidade revela quando tal correlação lógica existente no plano 

abstrato se coaduna, concretamente, com os interesses e os valores do sistema 

constitucional vigente. Nas exatas palavras do autor: “importa que exista mais que 

uma correlação lógica abstrata entre o fato diferencial e a diferenciação 

conseqüente. Exige-se, ainda, haja uma correlação lógica concreta, ou seja, aferida 

em função dos interesses abrangidos no direito positivo constitucional”286. 

Já a noção de proporcionalidade vem associada ao sistema jurídico alemão, 

cujas raízes romano-germânicas conduziram a um desenvolvimento dogmático mais 

analítico e ordenado. De todo modo, deve-se registrar que, nos Estados Unidos, o 

princípio da proporcionalidade foi utilizado como instrumento de Direito 

Constitucional, funcionando como um critério de aferição da (in)constitucionalidade 

de determinadas leis. Já na Alemanha, o princípio teve maior aplicabilidade no 

Direito Administrativo, sendo utilizado como mecanismo de controle dos atos 

administrativos.   

Na doutrina constitucional, debate-se acerca da natureza jurídica da 

proporcionalidade. Há quem a entenda não como um princípio, mas como mero 

postulado, ou seja, uma condição de possibilidade do conhecimento de determinado 

objeto, que, por isso, não oferece argumentos substanciais necessárias para 

fundamentar uma decisão. 287 Entende-se, pois, mais acertada a posição de Paulo 

Bonavides288, que é taxativo em afirmar que ela constitui um princípio geral de 

Direito Constitucional.  

O princípio da proporcionalidade representa um critério normativo de 

interpretação cujo estudo científico encontra-se mais aprofundado atualmente do 

que o da razoabilidade, estando elevado ao posto de “princípio dos princípios”289. A 

doutrina constitucional alemã indica uma tríplice manifestação do princípio da 

proporcionalidade, também chamado de “proibição de excesso”, a saber: 1) a 

                                                 
286 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 22. 
287 Nesse sentido: ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 165. 
288 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
364.  
289 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002, p. 185.                                               



 

 

204

 

adequação prática dos meios utilizados; 2) a exigibilidade ou necessidade dos meios 

e 3) a proporcionalidade em sentido estrito que importa na correspondência entre os 

meios utilizados e o fim pretendido. Em síntese, pode-se afirmar que uma medida é 

adequada, se atingir o fim almejado; exigível, por causar o menor prejuízo possível 

buscando-se o meio mais suave e, finalmente, proporcional em sentido estrito, se as 

vantagens que trará superarem as desvantagens que poderia acarretar. 

 Segundo Willis Santiago Guerra Filho, a primeira decisão do Tribunal 

Constitucional Alemão, em que se encontra uma clara e precisa formulação desse 

pensamento, data de 16.3.1971. Utilizando-se como fonte a obra desse autor, 

transcreve-se a seguinte passagem:  

 

O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que 
seja atingido o fim almejado. O meio é adequado, quando com o seu auxílio 
se pode promover o resultado desejado; ele é exigível, quando o legislador 
não poderia ter poderia ter escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria 
um meio não-prejudicial ou portador de uma limitação menos perceptível a 
direito fundamental” (BVerfGE 30, 316). 290   

 

Dessa forma, ao contrário do que se vem afirmando, a proporcionalidade 

não é o método de interpretação adequado para a solução de conflitos entre bens e 

valores, mas para o trato da colisão entre os meios utilizados e as finalidades 

pretendidas pela norma. Eis o equívoco em que caem muitos doutrinadores ao 

apontarem a proporcionalidade como princípio adequado à ponderação entre bens e 

valores conflitantes, quando, na verdade, ela será utilizada na verificação dos meios 

necessários, adequados e proporcionais (estricto sensu) à quebra atípica da coisa 

julgada, quando não remanescentes no sistema processual pátrio uma outra via de 

desconstituição do instituto. A proporcionalidade deve guiar a escolha do meio 

adequado à solução dos conflitos, não se confundindo, pois, com a ponderação dos 

valores em colisão. Esse assunto será melhor desenvolvido no item subseqüente 

(6.3 – Ponderação e proporcionalidade na quebra atípica da coisa julgada: “Ação 

Rescisória Especial”). 

                                                 
290 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2002, p. 84. 
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   Todas essas fórmulas de interpretação constitucional, na verdade, não 

deixam de refletir manifestações da Tópica,291 porquanto voltadas para a solução de 

problemas concretos, sem critérios gerais ou rígidos previamente estabelecidos para 

resolvê-los.  

O próprio princípio da concordância prática tem por base de aplicação a 

hierarquia de valores ou de bens constitucionalmente protegidos. Só que essa 

hierarquia é manifestada (e examinada) no caso concreto, quando surge a tensão ou 

o conflito. Nesse ponto, aproxima-se do balancing em sentido estrito. Afora as 

denominações, que são diversas, e sua origem (no direito alemão e norte-

americano), em quase nada os dois princípios se distinguem. Contudo, enquanto o 

balancing dá especial atenção à análise das tensões e da hierarquia (almejando 

estabelecer fórmulas para solucionar os problemas), o princípio da concordância 

prática se preocupa mais com a sensibilidade do caso concreto, procurando 

solucioná-lo segundo a natureza do problema, sem fórmulas pré-estabelecidas 

rígidas. Além disso, o balancing só é aplicado quando os interesses em jogo “são 

comparáveis”292, similares ou de natureza idêntica.  

Assim, é imprescindível que as normas sejam analisadas, cotejadas com os 

fatos sociais, com as necessidades do jurisdicionado e, ao final, cumpridas. O que 

se faz desse modo é, tão-apenas, extrair dos preceitos normativos a essência que 

melhor se adeqüe à resolução do conflito legal. Na verdade, se ambos os bens 

jurídicos, em colisão, constituem primados estabelecidos na epígrafe dos direitos e 

garantias fundamentais, ou genericamente, na Constituição, urge harmonizá-los, a 

fim de não se amparar apenas um, em detrimento do outro, pois isso consistiria 

denegação do direito e da garantia fundamental (então desamparada), do valor 

mesmo, e relegaria qualquer eficácia à norma constitucional. Eis porque são 

utilizáveis princípios interpretativos como o da proporcionalidade, da razoabilidade e 

                                                 
291 A Tópica consiste num modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a eles. Assim, 
sua significação debruça-se em cima dos problemas a resolver, constituindo fórmulas de procura de 
solução dos conflitos. Muito embora tenha obtido esta denominação específica em Aristóteles, ela é 
patrimônio intelectual da cultura mediterrânea anterior a ele, conforme demonstra Viehweg, ao 
difundir (e refundir) o pensamento tópico (Tópica e Jurisprudência. Trad.: FERRAZ JR., Tércio 
Sampaio. Coleção Pensamento Jurídico Contemporâneo. Brasília-DF: Imprensa Nacional, 1979,  p. 
31). 
292 GARCÍA, Enrique Alonso. La interpretación de la Constitución. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1984, p. 433. 
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da concordância prática, tudo, em última análise, em um complexo de 

balanceamento dos valores ou dos bens constitucionalmente protegidos e 

envolvidos no conflito.  

Na realidade, todos esses princípios possuem tentáculos entre si, de modo 

que, atualmente, ainda restam muitas dúvidas quanto à identificação precisa de 

cada um, o que dificulta sobremaneira a distinção exata entre eles. Aliás, eles 

convivem entre si, restando, apenas, a opção por um ou por outro em cada situação, 

conforme a corrente doutrinária que se adote.  

 O que se busca, portanto, dentre os princípios de interpretação 

constitucional é o substrato dogmático, necessário à função hermenêutica de  

hierarquizar-se, em situações concretas de conflito – mormente no que diz respeito 

ao “caso julgado inconstitucional” – todos os valores albergados pelo Estado 

Democrático de Direito – em especial, os direitos e as garantias fundamentais – com 

vistas a garantir a unidade e consistência da própria Constituição.  

 Neste caso, a pirâmide hierárquica é modulada diferentemente, in concreto e 

in abstrato, isto é, os componentes dispostos abstratamente são removíveis 

conforme o caso concreto, obedecendo às suas peculiaridades. 

É interessante observar que alguns dos principais temas da atualidade 

constitucional, no Brasil, têm seu equacionamento posto em termos de ponderação 

de valores. Luis Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, ambos estudiosos do 

tema, destacam, dentre algumas das discussões atuais travadas no Direito Brasileiro 

envolvendo conflito de valores constitucionalmente protegidos, o da relativização da 

coisa julgada: 

 

(i) o debate acerca da relativização da coisa julgada, onde se contrapõem o 
princípio da segurança jurídica e outros valores socialmente relevantes, 
como a justiça, a proteção dos direitos da personalidade e outros; 

(ii) o debate acerca da denominada “eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais”, envolvendo a aplicação das normas constitucionais às 
relações privadas, onde se contrapõem a autonomia da vontade e a 
efetivação dos direitos fundamentais, 
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(iii) o debate acerca do papel da imprensa, liberdade de expressão e direito 
à informação em contraste com o direito à honra, à imagem e à vida 
privada. 293 

  

Assim, do breve estudo dos métodos de interpretação especificamente 

constitucional, conclui-se pela sua extrema importância para o estudo do tema, uma 

vez que o real conflito entre a garantia constitucional da coisa julgada e os demais 

direitos e/ou garantias constitucionalmente protegidos, só poderão ser solucionados 

por meio da utilização desses métodos, em especial, a concordância prática e o 

balancing, com a devida ponderação de valores e de bens em conflito.  

Nesse átimo, a utilização desses métodos de interpretação é necessária à 

solução material buscada para o conflito, porém insuficiente para a resposta 

processual que o problema requer. Por isso, acredita-se na Ação Rescisória como 

único meio constitucional e legítimo existente no ordenamento jurídico-processual 

civil pátrio para o desfazimento da “coisa julgada inconstitucional”. Isso ocorre 

porque, somente a rescisória é capaz de conjugar harmonicamente o respeito à 

supremacia constitucional (inclusive com previsão de cabimento por violação literal à 

CF – art. 485, V, do CPC), e à segurança jurídica, ao estabelecer, a um só tempo, a 

possibilidade de quebra da coisa julgada em prol de uma decisão mais justa, nas 

hipóteses expressamente previstas, porém com um lapso decadencial de 2 anos, e 

não ad eternum como intentam alguns prosélitos da ampla relativização desse 

instituto. 

Então, cabe ao intérprete e ao aplicador da norma, na tentativa de solução 

do conflito entre a garantia constitucional da coisa julgada e os demais preceitos 

fundamentais, adequar tal situação dentro das hipóteses legalmente previstas para o 

ajuizamento de Ação Rescisória, tendo por base, sempre, os métodos de 

interpretação especificamente constitucional. 

 Somente se deparando com uma situação para a qual o sistema não 

apresente solução harmonizadora ideal dos valores em conflito, é que se deve 

utilizar da ponderação, sempre com as cautelas aqui apresentadas, e em prol da 

                                                 
293 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís 
Roberto. (Org.). A nova interpretação constitucional – ponderação, direitos fundamentais e 
relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 348 e 349. 
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efetivação de direitos e de garantias fundamentais do cidadão que restaram violadas 

pelo trânsito em julgado da decisão.  

Essa técnica será utilizada a seguir quando da análise dos principais casos 

indicados pela doutrina de ocorrência da “coisa julgada inconstitucional” – coisa 

julgada e justo valor da indenização em desapropriação; coisa julgada e exame de 

DNA posterior; e o caso do fazendeiro analisado por Eduardo Couture – propondo-

se, para cada um deles, soluções constitucionais para o conflito entre a coisa 

julgada e os demais direitos e/ou garantias fundamentais.           

 

6.3 Ponderação e proporcionalidade na quebra atípica da coisa julgada: 
“Ação Rescisória Especial” 294 

 

Todos os métodos de interpretação constitucional abordados possuem 

enorme importância no trato de temas envolvendo direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente protegidos. Contudo, para o exame da “coisa julgada 

inconstitucional”, a técnica da ponderação de bens e de valores e o princípio da 

proporcionalidade serão de extrema importância. Isso se deve ao fato de acreditar-

se que o recurso à nova hermenêutica constitucional é imprescindível para a quebra 

atípica da coisa julgada, desde que respeitadas as limitações que serão impostas a 

seguir, com vistas à maior efetivação possível dos direitos fundamentais em jogo. 

Por ser a Constituição um documento eminentemente político e, portanto, 

dialético, ela alberga uma série de interesses potencialmente conflitantes, a justificar 

o fato de os princípios nela consagrados entrarem freqüentemente em rota de 

colisão. Foi justamente pensando nesses casos difíceis (hards cases do direito 

norte-americano) que a doutrina desenvolveu a técnica da ponderação, que nada 

mais é que o balanceamento (balancing) de interesses, de bens, de valores ou de 

normas, de mesma hierarquia, que se encontram em conflito em uma dada situação 

                                                 
294 A proposta de uma “Ação Rescisória especial” para quebra atípica da coisa julgada é proposta por 
Eduardo Talamini em livro cujo conteúdo é resultado de sua tese de doutoramento pela USP, sob a 
orientação do Professor Cândido Rangel Dinamarco. Trata-se de obra que analisa com profundidade 
acadêmica os assuntos que permeiam a discussão travada em torno da relativização da coisa 
julgada, sugerindo, para tanto, a utilização da técnica de balanceamento de valores e bens 
constitucionalmente protegidos, aqui também proposta nesta dissertação. Cf.: TALAMINI, Eduardo. 
Revisão da Coisa Julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 562 e ss. 
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concreta. Os casos difíceis examinados nesta dissertação dizem respeito ao 

fenômeno da “coisa julgada inconstitucional” que envolverá, na grande maioria das 

vezes, um conflito entre a garantia constitucional da coisa julgada e outros direitos 

fundamentais constitucionais de igual ou maior hierarquia. 

Em primeiro lugar, vale lembrar que não é qualquer erro, “injustiça”, 

ilegalidade ou mesmo afronta à Constituição que dará azo à quebra atípica da coisa 

julgada por meio do uso da ponderação para a identificação e o sopesamento dos 

valores conflitantes, e da proporcionalidade para a verificação dos meios utilizados 

para a desconstituição da sentença transitada em julgado. Por isso, nem toda “coisa 

julgada inconstitucional” merecerá ser desconstituída. A possibilidade de erro não foi 

olvidada pelo ordenamento jurídico pátrio. A própria Constituição quando consagra a 

garantia fundamental da coisa julgada o faz sem ignorar a possibilidade de que a 

sentença que estará imunizada esteja errada.  

Aliás, a própria razão de ser da coisa julgada pressupõe a perspectiva do 

erro, pois, em um sistema ideal no qual não houvesse a falibilidade humana do juiz 

não seria necessário resguardar a decisão de reexames futuros. A autoridade da res 

judicata é imposta precisamente porque se erra. Logo, o erro em si não é 

suficientemente autorizado para engendrar-se a desconstituição do caso julgado. 

Serve, todavia, de instrumento de constatação dos valores fundamentais envolvidos, 

que há de ser o primeiro passo a ser dado na solução do problema apontado.295  

Convém, portanto, de forma simplificada, descrever a ponderação como um 

processo em três etapas, relatadas a seguir. 296 

Na primeira etapa, caberá ao intérprete identificar exatamente os princípios 

em conflito: um deles será o da segurança jurídica, representada pela intangibilidade 

conferida à decisão pela coisa julgada; os demais deverão ser identificados, seja 

porque estão acobertados, seja porque estão prejudicados pela coisa julgada. 

                                                 
295 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 584 e 585. 
296 Sobre o tema, vide: SANTIAGO, José Maria Rodríguez de. La ponderación de bienes e 
intereses em el Derecho Administrativo. Madri: Marcial Pons, 2000, p. 121-141; BARROSO, Luís 
Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o 
papel dos princípios no Direito Brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação 
constitucional – ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 344-350. 
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Assim, serão identificados e individualizados os bens, os valores, os interesses ou 

as normas conflitantes no caso concreto, para que possam ser sopesados em 

momento posterior.     

Essa identificação é necessária para que se possa aquilatar a relevância 

axiológica do bem atingido pela decisão inconstitucional transitada em julgado, 

cabendo primeiro considerar se, abstratamente, ele se reveste de valor 

constitucional de importância suficiente para contrapor-se à segurança jurídica e aos 

demais valores resguardados pela mantença da coisa julgada.   

É importante observar-se que o propósito desta fase inicial é facilitar o 

trabalho posterior de comparação entre os elementos normativos em jogo, pois, 

apenas depois, decidir-se-á a respeito da prevalência de um ou alguns sobre outros.   

Na segunda etapa, cabe examinar os fatos, as circunstâncias concretas do 

caso e a sua interação com o conflito em si, uma vez que é exatamente, nas 

situações concretas, que os princípios entram em colisão, já que abstratamente eles 

convivem em harmonia entre si. Esse exame das situações concretas e dos reflexos 

sobre elas das normas identificadas, na primeira etapa, será fundamental para  

indicar-se, com maior clareza, a função de cada uma delas e a exata extensão de 

sua influência. Pois, embora os princípios e as regras possuam existência autônoma 

em tese, ou seja, no mundo abstrato dos enunciados normativos, é somente no caso 

concreto que seu conteúdo se preencherá de real sentido. É esse sentido que 

deverá ser aquilatado na etapa de balanceamento dos valores e dos bens em 

conflito. 

Apenas na terceira etapa é que se utilizará da técnica de ponderação 

propriamente dita, sendo que as etapas anteriores serviram de preparação para que 

se pudesse concretizar com êxito o sopesamento. Essa fase é dedicada à solução 

do conflito por meio da análise em conjunto das normas identificadas na primeira 

etapa e suas respectivas repercussões fáticas no caso concreto, com vistas a apurar 

os pesos que devem ser atribuídos aos diversos elementos em disputa, e, por fim, 

os valores e/ou bens que devem preponderar na decisão tomada.  

Eduardo Talamini, em caráter meramente exemplificativo e ressalvando 

sempre a necessidade de ponderação in concreto, menciona alguns valores 
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fundamentais que eventualmente podem conduzir à “relativização” da segurança 

jurídica: a vida e a integridade física, as liberdades fundamentais (não apenas a de 

locomoção, em face da qual tradicionalmente já se reconhece não prevalecer a 

coisa julgada, sendo desconsiderada por meio do instituto da Revisão Criminal; mas 

também as demais liberdades ligadas à dignidade humana: liberdade de expressão, 

religiosa, profissional...); a subsistência digna (com a qual se relaciona uma parcela 

do direito a alimentos, p. ex. ); os direitos personalíssimos relacionados com a 

própria identidade (sobre a origem familiar...), a intimidade, a honra; determinadas 

garantias institucionais, quando diretamente atingidas (separação de poderes, 

princípio federativo...). 297       

Porém, a identificação dos valores e dos bens considerados, topicamente, 

como prevalecentes na solução do caso apresentado, por si só, não se mostra 

suficiente para a adequada resolução do problema, nem se coaduna por completo 

com os princípios de interpretação das normas constitucionais aqui apresentados, 

notadamente, no que diz respeito à observância do princípio instrumental da 

proporcionalidade. 

Como foi exposto, enquanto a ponderação refere-se ao balanceamento de 

valores e de bens constitucionalmente protegidos buscando-se a prevalência tópica 

de uns sobre os outros, a proporcionalidade preocupa-se com os meios utilizados 

para a solução dos conflitos entre normas constitucionais, ou seja, se os 

instrumentos utilizados são adequados, necessários e proporcionais in stricto sensu, 

para o atingimento do fim almejado. Destarte, após identificados os pesos in 

concreto dos valores e/ou dos bens em conflito e, consequentemente, aqueles que 

devem prevalecer, é necessário, ainda, que se balize quão intensamente a solução 

apontada por esses valores ou esses bens deve prevalecer sobre os demais, sendo 

imprescindível, para tanto, graduar a intensidade dos efeitos da solução acolhida. 

Cabe, portanto, decidir qual será o grau apropriado em que a solução deve ser 

aplicada, tendo, por fio condutor de todo esse processo, a tríplice manifestação do 

princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito).    

                                                 
297 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 586. 
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O balancing ou contrapeso de valores e de bens constitucionalmente 

protegidos deve ser utilizado para ponderar bens e valores em conflito. Lançar-se-á 

mão do princípio da proporcionalidade para o cotejamento dos meios utilizados para 

a quebra atípica da coisa julgada, sendo que o instrumento processual adequado à 

sua desconstituição continua sendo a Ação Rescisória – única a conjugar, 

harmonicamente, os valores segurança jurídica e justiça das decisões. Como foi 

apresentado, o ajuizamento de uma nova ação, a impetração do mandado de 

segurança, o manejo de embargos à execução, ou qualquer outro instrumento 

proposto, são todos precários e privilegiam a quebra da coisa julgada em total 

detrimento do valor segurança, aniquilando-o por completo. Logo, são meios 

desprovidos de proporcionalidade para o fim a ser almejado, que deve ser sempre a 

afirmação dos direitos e garantias constitucionais violados. 

Em síntese, nos casos envolvendo “coisa julgada inconstitucional”, pode 

haver conflito entre princípios que alberguem bens ou valores constitucionalmente 

protegidos. Nesses casos, deve-se valer da técnica de ponderação dos valores 

fundamentais envolvidos como único meio constitucionalmente legítimo de 

solucionar o conflito, no caso concreto. Nesse desiderato, há que se seguir 

parâmetros razoavelmente objetivos que auxiliem o julgador na argumentação 

utilizada para a quebra atípica da coisa julgada, tais como: 1) a ponderação envolve, 

necessariamente, a identificação exata dos princípios em conflito e a posterior 

atribuição de sua importância por meio da análise fática das peculiaridades do caso 

concreto, para que, ao fim da tarefa ponderadora, possa-se decidir a respeito da 

prevalência de um ou alguns sobre os demais, definindo-se, inclusive, os limites da 

aplicação da solução apresentada, com o mínimo de sacrifício possível dos demais 

princípios em detrimento; 2) cumpre ainda definir o meio processual mediante o qual 

se desenvolverá a quebra atípica da coisa julgada. Essa tarefa deve pautar-se no 

princípio da proporcionalidade, em seus subprincípios: da adequação (a medida tem 

de ser a mais adequada para que se atinja o fim almejado); da necessidade (escolha 

do meio mais brando possível e estritamente necessário para a consecução do fim 

eleito e que provoque mínima restrição aos bens e aos valores em detrimento), e da 

proporcionalidade em sentido estrito (os malefícios advindos do sacrifício imposto ao 

valor em desvantagem devem ser menores do que os benefícios propiciados ao 

valor prevalecente).     
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Esse meio proporcionalmente adequado para, utilizando-se do 

balanceamento de valores e de bens constitucionalmente tutelados, desconsiderar o 

instituto da coisa julgada em prol da afirmação de um outro direito fundamental, de 

maior peso no caso concreto, consiste na utilização, ao máximo, das regras de 

rescisão previstas infraconstitucionalmente, com algumas adaptações necessárias à 

solução constitucional do problema. Eis por que falar-se, para o tratamento de casos 

envolvendo a “coisa julgada inconstitucional”, do manejo de uma “Ação Rescisória 

especial”.        

Isso porque, o que se há de relativizar, sob a análise do caso concreto, é, 

por exemplo, a interpretação das hipóteses taxativas de rescisão, ou até o termo 

inicial de contagem do prazo decadencial previsto para a propositura da referida 

ação, mantendo-se, ao máximo possível, os critérios essenciais exigidos para a 

desconstituição da coisa julgada pela via rescisória comum, sob pena de desnaturar 

por completo o instrumento processual constitucional idealizada para esse fim.  

Contudo, não se poderá permitir que a rescindibilidade excepcional da 

sentença vigore ad aeternum, sob pena de potencializar a agressão aos valores 

constitucionais harmonicamente conjugados (segurança jurídica e justiça), que deve 

ser a mínima possível. Isso ocorre porque a existência de um prazo decadencial 

para o ajuizamento da rescisória privilegia a segurança jurídica, enquanto que a 

possibilidade de revisão do caso julgado, nas hipóteses legalmente previstas, busca 

conferir maior justiça à decisão. Por isso, a “Ação Rescisória especial”, para ser 

considerada constitucional e consentânea com o Estado Democrático de Direito, 

deve pautar-se em ambos os valores – segurança jurídica e justiça – procurando 

harmonizá-los em um instrumento processual que busque uma solução afirmadora 

dos direitos e garantias fundamentais consagrados.     

Diante disso, a ação mediante a qual se formula a pretensão de quebra 

atípica da coisa julgada deve ter natureza desconstitutiva, isto é, tem por objetivo 

primeiro a desconstituição total ou parcial da sentença cuja “inconstitucionalidade” 

se alega, guardando, nesse aspecto, total similitude com a Ação Rescisória 

convencional. Alguns critérios, porém, distanciam as duas ações: a “Ação Rescisória 

especial” só será admitida por meio da flexibilização da regra sobre prazo prevista 

para a Ação Rescisória convencional, e, além disso, vale lembrar que a propositura 

da primeira dependerá sempre do prévio balanceamento dos bens e dos valores em 
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conflito, com a posterior identificação daqueles que deverão prevalecer na solução 

do caso concreto. Ademais, parece óbvio afirmar que a quebra atípica só será 

admitida caso não seja mais cabível a via rescisória ordinariamente prevista, por 

transcurso do prazo decadencial, sem que tenha sido possibilitado à parte 

prejudicada o conhecimento de fato que por si só torne rescindível a sentença 

acobertada pela coisa julgada material. 

Outro ponto que se deve destacar diz respeito à necessidade de conter-se, 

de forma expressa e inequívoca, no ato inicial da nova demanda, o pedido de 

desconstituição do julgado, uma vez que seria desprovido de razoabilidade admitir-

se que fosse bastante, para tanto, o mero pedido de solução para a mesma causa, 

ou ainda, o que causa maior espécie, a possibilidade de o juiz proceder de ofício à 

quebra atípica da coisa julgada. No dizer de Eduardo Talamini: 

 

Portanto, é necessário enfrentar expressamente, no ato inicial da nova 
demanda, o defeito da sentença anterior. A simples repropositura da ação 
desacompanhada de qualquer ressalva ou fundamentação relativa à 
‘inconstitucionalidade da coisa julgada’ tende a conduzir esse segundo 
processo à sua extinção sem julgamento de mérito. Há de ficar claro que se 
pretende o afastamento da coisa julgada anterior por razões de 
‘inconstitucionalidade’, a serem devidamente demonstradas. 

 

 

Em igual perspectiva, acrescenta-se uma outra exigência para o ajuizamento 

de referida ação: a demonstração cabal de que, durante o transcurso do prazo de 

dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, a parte interessada (autora 

da nova ação) encontrava-se materialmente impossibilitada de exercer seu direito de 

ação pleiteando a rescisão do julgado nos moldes dos art. 485 a 495 do CPC. 

Somente se for verificada, de forma categórica, a total inviabilidade de ajuizamento 

da rescisória, antes da superveniência da nova situação fática, é que se pode 

sustentar a possibilidade de reanálise do cômputo inicial do prazo decadencial.      

Em sentido contrário, há quem defenda a necessidade de estabelecimento 

de um novo prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória especial, sugerindo, 

para seu cômputo, o prazo geral do art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, ou, 

por aplicação subsidiária, o prazo previsto para as relações de direito público em 

geral, que é de 5 anos (Lei n.º 9.784/1999, art. 54 e Dec. 20.910/1932, art. 1º). 
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Não parece ser essa, porém, a solução mais consentânea com os princípios 

constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da razoável 

duração do processo, razão pela qual se discorda peremptoriamente do 

estabelecimento de novo prazo decadencial para o ajuizamento de uma demanda 

com vistas à revisão do caso julgado. Dessa forma, tornar-se-ia a via rescisória um 

círculo vicioso, dando azo à eterna e constante renovação de ações no intuito de 

superar a coisa julgada e conseqüentemente desconstituir a decisão impugnada.   

A “Ação Rescisória especial” deve ser medida de extrema excepcionalidade, 

utilizada tão-somente quando não possível o manejo das vias rescisória tradicionais, 

e desde que ultrapassadas, sempre, e em qualquer caso, todas as etapas acima 

apresentadas de identificação e sopesamento dos princípios constitucionais em 

conflito. Além disso, para a quebra atípica da coisa julgada, quando formada em 

sentença eivada de inconstitucionalidade, deve ser utilizado instrumento processual 

necessário, adequado e proporcional stricto sensu, para o alcance da finalidade 

almejada. Por isso, a “rescisória especial” – aqui entendida como a Ação Rescisória 

diferida quanto ao cômputo inicial do prazo decadencial – deve submeter-se ao 

mesmo regime competencial da Ação Rescisória tradicional, por obediência aos 

princípios do devido processo legal e do juiz natural, seu corolário. Além disso, o 

objeto do processo dessa ação extraordinária será equiparável ao do processo 

rescisório, isto é, o desfazimento total ou parcial do julgado anterior e conseqüente 

re-apreciação da questão, com a prolação de um novo julgamento.   

Dessa forma, as diferenças existentes entre as duas ações (“rescisória 

comum” e “rescisória especial”) cingem-se, unicamente, no prazo, necessariamente 

flexibilizado; e nos pressupostos de rescisão (na rescisória tradicional, a simples 

configuração de uma das hipóteses rescisórias legalmente previstas; na “rescisória 

especial”, o necessário juízo de ponderação de valores).          

Conforme se verá a seguir, no estudo dos casos mais emblemáticos 

envolvendo a relativização da coisa julgada, a solução da questão surgirá, muitas 

vezes, nas primeiras fases de ponderação dos bens e dos valores em jogo, quando 

restar constatada a inexistência de real conflito entre eles, ensejando uma 

equivocada utilização desse argumento, na tentativa de escamotear-se a ocorrência 

da preclusão do direito de questionar a possível inconstitucionalidade da decisão em 

diversas oportunidades que o sistema processual oferece.     
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Uma única hipótese, porém, parece carecer do manejo de uma “rescisória 

especial” – assim considerada a ação idêntica à rescisória convencional, exceto 

quanto à regra de contagem do prazo decadencial, e quanto à necessidade de 

anterior ponderação dos bens e dos valores em conflito –: a constatação inequívoca 

de que o exercício do direito de desconstituir a sentença eivada de vício pela via 

rescisória usual, não pode sequer ser exercido, tendo em vista que somente depois 

do transcurso de dois anos após o trânsito em julgado da sentença é que a parte 

cujo direito foi violado tomou ciência do fato gerador da rescindibilidade da decisão.   

Enquadram-se nessa hipótese, portanto, o caso do fazendeiro examinado por 

Eduardo Couture, e o caso de superveniência do exame de pareamento 

cromossômico após o biênio decadencial rescisório.    

Como restará evidenciado em algumas situações analisadas na presente 

dissertação, que supostamente envolvam o fenômeno da “coisa julgada 

inconstitucional”, não se vislumbrará sequer a real necessidade de utilização da 

técnica de ponderação de bens e de valores constitucionalmente garantidos, sendo 

que, muitas vezes, a solução dar-se-á pelas vias rescisórias tradicionais.  

Situações anômalas, no entanto, pedem respostas de mesma envergadura. 

Mas, de uma forma ou de outra, não se pode negar vigência à Constituição; as 

respostas devem ser procuradas de outra maneira e sugeridas ao abrigo da Carta 

Maior. 

 

6.4 O caso do Fazendeiro analisado por Eduardo Couture  

 

Em artigo bastante citado pela corrente que prega a desconsideração da 

coisa julgada, Eduardo Juan Couture298 escreveu sobre a admissibilidade e os meios 

da revisão judicial das sentenças cobertas pela coisa julgada, particularmente em 

relação aos ordenamentos jurídicos, como o do Uruguai àquele tempo, cuja lei não 

consagrava, de modo expresso, essa possibilidade. Preocupavam o processualista 

latino-americano as repercussões que a fraude pudesse projetar sobre a situação 

                                                 
298 COUTURE, Eduardo Juan. Revocación de los actos procesales fraudulentos. In: Estudios de 
Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Depalma, 1978. 3.v, p. 382-416. 
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jurídica das pessoas (partes ou terceiros), ainda mais quando os resultados da 

conduta fraudulenta estivessem protegidos pela autoridade da coisa julgada. 

Considerando que a consagração da fraude é o desprestígio máximo e a própria 

negação do direito, consistindo, ainda, em incessante fonte de descontentamento do 

povo e burla à lei, Couture sugeriu o conceito de “coisa julgada delinqüente” a 

indicar  aquelas decisões que chancelavam fraudes acobertadas na qualidade 

imutável a elas atribuída pelo instituto da res judicata.  

Couture examinou o caso do fazendeiro rico que, tendo gerado um filho em 

parceria com uma empregada e, para forrar-se às responsabilidades de pai, induziu 

esta a constituir um procurador, pessoa da absoluta confiança dele, com poderes 

para promover a ação de investigação de paternidade. Citado, o fazendeiro negou 

vigorosamente todos os fatos constitutivos narrados na demanda, e o procurador do 

menor e da mãe, que agia em dissimulado conluio com o fazendeiro, negligenciou 

por completo o ônus de provar o alegado; a conseqüência foi a improcedência total 

da demanda, passando em julgado a sentença porque, obviamente, o advogado 

conluiado não recorreu. Mais tarde, chegando à maioridade, aquele mesmo filho 

moveu novamente uma ação de investigação de paternidade, quando então surgiu o 

problema da coisa julgada. O caso terminou em acordo, lamentando-se não ter sido 

possível aprofundar a discussão e obter um pronunciamento do Poder Judiciário 

sobre o importantíssimo tema. 

Sob o argumento de que fechar os caminhos para a desconstituição das 

sentenças passadas em julgado acabaria por outorgar uma verdadeira “carta de 

cidadania e legitimidade à fraude processual e às formas delituosas do processo”, 

defendeu esse processualista a possibilidade de revisão da coisa julgada formada 

sobre sentenças eivadas de fraude. 

Contudo, ao contrário do que muitas vezes apresentam os adeptos à tese da 

“coisa julgada inconstitucional”, Couture analisou a situação à luz do ordenamento 

jurídico Uruguaio da época (final da década de 70), que não continha previsão de 

mecanismos de controle e revisão de atos jurisdicionais eivados de vícios, em 

especial de fraude processual, ficando esta acobertada pela impossibilidade de  

suplantar-se a coisa julgada material.  Afirmou o citado autor que o sistema 

processual poderia prever e determinar soluções de combate à fraude processual, 
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tais como as intervenções de terceiros (tierce opposition ou opposizione di terzo) dos 

direitos francês e italiano ou, ainda, as ações gerais autônomas de impugnação, 

como é o caso da Ação Rescisória pátria. Porém, é importante frisar que, jamais 

afirmou ou sequer insinuou devesse ser desconsiderada a coisa julgada. Muito pelo 

contrário. Nesse sentido, transcrevam-se as enfáticas palavras de Nelson Nery 

Junior sobre o assunto: “O príncipe dos processualistas ibero-americanos não dá 

nenhuma solução contrária ao sistema constitucional da coisa julgada. Ao contrário, 

lança a instigante pergunta: ‘Se combate a fraude abolindo a coisa julgada?’” 299.   

De fato, identifica-se em Couture a figura de um verdadeiro estusiasta da 

coisa julgada, porque é ela quem pode conferir estabilidade às decisões para o 

alcance da pacificação social dos conflitos. Nas exatas palavras do autor: 

 

La cosa juzgada es el fin del processo. Éste apunta hacia la cosa juzgada 
como hacia su fin natural. La idea de proceso es necesariamente 
teleológica, decíamos. Si no culmina em cosa juzgada, el proceso es solo 
procedimiento. Los fines del proceso no se logran por éste, en sí mismo, 
que es solo um medio, sino por la cosa juzgada. Entre proceso e cosa 
juzgada existe la misma relación que entre medio y fin; entre el destino final 
del derecho, de obtener la justicia, la paz, la seguridad en la convivencia, y 
el instrumento idóneo, para obternelos. Sin proceso no hay cosa juzgada; 
pero sin cosa juzgada no hay proceso llegado a su fin. 300  

 

É importante notar, pela transcrição das idéias originais desse insigne autor, 

que a crítica assacada alhures à utilização equivocada da teoria do caso julgado 

inconstitucional, do jurista português Paulo Otero, pela doutrina da relativização da 

coisa julgada, aplica-se também ao mau uso do texto escrito pelo processualista 

uruguaio Juan Eduardo Couture acerca da necessidade de controle das sentenças 

eivadas de fraudes processuais. Em ambos os casos, os prosélitos da corrente 

desconsideracionista utilizam-se das idéias dos insignes autores – forjadas à luz de 

ordenamentos jurídicos distintos e carentes de mecanismos de controle das 

decisões judiciais – como premissas absolutamente válidas e aplicáveis, sem a 

                                                 
299 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004, p. 209. 
300 COUTURE, Juan Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 3. ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1990, p. 411.  
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menor necessidade de adequação, ao ordenamento jurídico pátrio, ignorando, 

assim, as peculiaridades do sistema brasileiro constitucional de processo. 

Passa-se, portanto, à análise do caso do fazendeiro, proposto por Eduardo 

Couture, tendo por base o ordenamento jurídico pátrio e os mecanismos processuais 

de controle dos atos do Poder Judiciário previstos no sistema constitucional 

brasileiro.  Para tanto, aplicar-se-ão as regras estudas no início do capítulo derredor 

da identificação e ponderação dos valores em conflito, e posterior aplicação do 

mecanismo processual proporcionalmente adequado à solução do caso concreto. 

O caso do fazendeiro envolve, a um só tempo, três principais princípios 

constitucionalmente protegidos, a saber: 1) o princípio da segurança jurídica, 

representado pela inviolabilidade conferida à sentença pela garantia constitucional 

da coisa julgada; 2) o direito fundamental à filiação, do qual decorrem direito aos 

alimentos e direitos sucessórios; 3) princípio constitucional do devido processo legal, 

tendo por corolário o princípio da lealdade e da boa-fé que exige de todos (partes, 

advogados, juizes, membros do Ministério Público) condutas que denotem eticidade 

processual. Os três valores ora identificados possuem status fundamental na 

Constituição brasileira, sendo necessário, portanto, em caso de conflito, seu 

balanceamento à luz do caso concreto. 

Sob a perspectiva da hierarquia de valores no Direito, Francisco Meton 

Marques de Lima propõe a seguinte escala, in abstrato, de forma decrescente 

quanto à importância: “os valores universas que dizem respeito à preservação da 

própria espécie humana (direitos humanos de 4ª geração) > os que se referem a 

toda uma sociedade > os referentes às coletividades > os referentes à cada 

indivíduo” 301. 

Ainda conforme o autor citado, os valores éticos situam-se acima de todos 

os demais, porque não podem ser cumpridos por via legal, coercivamente, pois 

dependem de espontaneidade. Os valores espirituais éticos situam-se no âmbito do 

                                                 
301 MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. O resgate dos valores na interpretação constitucional: 
por uma hermenêutica reabilitadora do homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC 
Editora, 2001, p. 76-77 e 82-83. 
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livre arbítrio, e a escala de prevalência entre eles varia conforme a época e a 

corrente de pensamento adotada. 302 

 Raquel Stumm noticia, em concisa síntese, a ordem hierárquica que o 

Tribunal Constitucional Federal alemão elaborou: 

 

a) em primeiro grau a proteção e liberdade da pessoa;  
b) em segundo grau estão os direitos, a integridade física e moral, a 
inviolabilidade corporal, a intimidade pessoal, o segredo das comunicações, 
a inviolabilidade de domicílio, o direito a fixar livremente sua residência; 
c) em terceiro grau, a proteção à propriedade e à liberdade de escolha 
profissional etc. 303 
 

 

As ordens de importância sugeridas pela doutrina servem tão-somente de 

diretriz para o tratamento da “coisa julgada inconstitucional”, pois, conforme afirmado 

alhures, é apenas no caso concreto que se conseguirá ponderar, com exatidão, o 

real peso ou grau de prevalência de um valor ou um bem constitucionalmente 

protegido sobre o outro. 

Além do sopesamento de valores em conflito, é necessário enfrentar ainda 

alguns aspectos processuais que envolvem o problema ora apresentado. 

Na análise tópica das circunstâncias que permeiam o caso concreto, chega-

se à conclusão de que a via rescisória tradicional prevista no artigo 485 do CPC, 

comportaria, a priori, no seu inciso III, hipótese legal de rescisão da sentença por 

“resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão 

entre as partes, a fim de fraudar a lei”. Nesse caso, além do filho do fazendeiro, 

                                                 
302 “Destacam na posição sobranceira: a benevolência e a justiça (Hume); a virtude (Scheler), como 
uma soma de qualidade boas (amor, que é a melhor de todas as coisas boas, humildade, renúncia); a 
dedicação e o sacrifício (Kerler), por que causam satisfação espiritual; Recaséns Siches põe o amor 
acima da justiça e a pureza de intenção acima da decência; para Hessen, o amor vale mais que a 
justiça, o heroísmo mais que a prudência. Moore considera superiores os valores do amor, do belo e 
da amizade.(...) Por outro lado, também é possível escalonar uma ordem de valores mais baixos. 
Assim, Allan Kardec vê no interesse pessoal o indício mais característico da imperfeição; para Hume, 
os piores valores são a ingratidão e a traição; segundo Dante, a traição conduz o indivíduo ao interno 
mais profundo das cavernas infernais; para Scheler é o ressentimento o pior, porque dele derivam 
uma série de valores negativos, como a vingança, o ódio, o rancor, a inveja, a ambição, a soberba, o 
orgulho, o medo, a covardia. Contrariando tudo, Nietzsche considera inferiores os valores cristãos da 
humildade, da renúncia e da valorização dos fracos. In: MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. O 
resgate dos valores na interpretação constitucional: por uma hermenêutica reabilitadora do 
homem como “ser-moralmente-melhor”. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 76-77 e 82-83.  302 
303 STUMM, Raquel Denise. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 84-85. 
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menor de idade, representado por sua mãe, também o Ministério Público seria 

legitimado para propor Ação Rescisória, nos termos do art. 487, do CPC, que 

vaticina: 

 

Art. 487. Tem legitimidade para propor a ação: 

I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou 
singular; 

II - o terceiro juridicamente interessado; 

III - o Ministério Público: 

a) se não foi ouvido no processo, em que Ihe era obrigatória a intervenção; 

b) quando a sentença é o efeito de colusão das partes, a fim de fraudar 
a lei. (grifou-se)  

       

Nessa perspectiva, vale ressaltar a função essencial desempenhada pelo 

Ministério Público como legítimo fiscal da lei, da ordem jurídica do regime 

democrático e dos direitos e garantias fundamentais indisponíveis. Assim, por 

atribuição constitucional, deve o parquet zelar pela observância dos direitos e 

garantias fundamentais dos cidadãos, notadamente aqueles de natureza 

transindividuais. Exemplo da relevante atuação do órgão ministerial, no que diz 

respeito à proteção de direitos e garantias fundamentais do trabalhador, consiste na 

Súmula 407 do TST, segundo a qual a legitimidade "ad causam" do Ministério 

Público para propor Ação Rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo 

que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a" e "b" do 

inciso III do art. 487 do CPC, uma vez que traduzem hipóteses meramente 

exemplificativas. 

No Direito Processual do Trabalho, de reconhecida vanguarda, encontra-se 

entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, corroborando com 

esta tese. Veja-se, a respeito, o enunciado da Súmula n. 100, desse Tribunal: 

 

TST, Súmula nº 100. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA.  

I - O prazo de decadência, na Ação Rescisória, conta-se do dia 
imediatamente subseqüente ao trânsito em julgado da última decisão 
proferida na causa, seja de mérito ou não.  

II - Havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-
se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo 
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decadencial para a Ação Rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, 
salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar 
insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir 
do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.  

III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo 
ou a interposição de recurso incabível não protrai o termo inicial do prazo 
decadencial.  

IV - O juízo rescindente não está adstrito à certidão de trânsito em julgado 
juntada com a Ação Rescisória, podendo formar sua convicção através de 
outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do "dies a 
quo" do prazo decadencial.  

V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na 
forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em 
julgado na data da sua homologação judicial.  

VI - Na hipótese de colusão das partes, o prazo decadencial da Ação 
Rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não 
interveio no processo principal, a partir do momento em que tem 
ciência da fraude.  

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST 
que, após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia 
desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e 
estiver em condições de imediato julgamento.  

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem 
ter sido aviado o recurso próprio, não tem o condão de afastar a 
consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo 
decadencial para a Ação Rescisória.  

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subseqüente, o prazo 
decadencial para ajuizamento de Ação Rescisória quando expira em férias 
forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver 
expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.  

X - Conta-se o prazo decadencial da Ação Rescisória, após o decurso do 
prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas 
quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias. (Grifou-se). 

 

O princípio constitucional do devido processo legal norteou a jurisprudência 

da mais alta corte da Justiça do Trabalho, entendendo-se que, havendo colusão 

entre as partes, a interpretação mais eficaz ao direito de pleitear-se a rescisão do 

julgado é aquela segundo a qual o prazo decadencial da Ação Rescisória somente 

começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a 

partir do momento em que tem ciência da fraude. Dessa forma, viabiliza-se a 

atuação do parquet como legítimo guardião da ordem jurídica e da observância dos 

direitos e garantias fundamentais constitucionalmente protegidos.       

É oportuno imaginar, no entanto, uma outra situação, em que o filho do 

fazendeiro, menor à época da primeira decisão, só tomou ciência do conluio forjado 

entre seu pai e o advogado de sua mãe, após transcorridos mais de dois anos do 
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trânsito em julgado da decisão. Dessa forma, caso fosse estabelecido, sem qualquer 

flexibilidade, o trânsito em julgado da decisão como termo inicial de contagem para o 

prazo bienal de ajuizamento da rescisória, o filho, ao atingir a maioridade, não 

poderia reaver a desconstituição da decisão eivada de fraude porque tal direito 

perecera, atingido que fora pelo prazo decadencial.     

Logo, o ponto nodal do problema ora enfrentado diz respeito precipuamente 

à incidência do prazo decadencial, peremptório, para a rescisão. Diante disso, seria 

possível a alteração do termo inicial do prazo da rescisória, quando constatada a 

impossibilidade de exercício do direito por parte do filho menor, porque foi 

ultrapassado o biênio legal cujo termo inicial fora o trânsito em julgado da decisão.  

São bastante conhecidas as deficiências da atual regra de contagem do 

prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória, máxime nos casos em 

que a ciência do fato ou da situação que enseja a rescisão do julgado só é possível 

após o curso do biênio legal (CPC, art. 485, VI e VII). É plausível, portanto, nesses 

casos, sustentar-se a necessidade de interpretação do prazo estabelecido no art. 

495 do CPC, em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e 

do acesso à justiça, de forma a garantir o efetivo exercício do direito de rever as 

decisões com trânsito em julgado eivadas de vícios rescisórios. 

É totalmente desarrazoado que um determinado prazo transcorra em 

desfavor de alguém, sem que seja possível, material e juridicamente, que esse 

alguém tome qualquer providência com vistas ao exercício do seu direito. Não é 

lógico que um prazo extintivo de direito possa correr contra o seu titular, sem que 

este tenha ciência da lesão que poderia viabilizar o exercício de seu direito. 

Embora exista, de forma expressa, uma regra específica para o termo inicial 

de contagem do prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória, 

estabelecendo-se, assim, um requisito para o exercício desse direito – qual seja, a 

observância do biênio legal -, tal requisito não pode ser imoderado ou de impossível 

realização, mormente em se tratando de fatos e de circunstâncias que só se 

implementem após o transcurso do prazo decadencial. 

Por isso, não são poucos os caos em que, no Direito Brasileiro, o início do 

prazo prescricional para a propositura de alguma ação ocorre no momento em que  
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podem ser tomadas pelo lesado as providências necessárias ao efetivo exercício do 

direito.  Pode-se citar, como exemplo, a hipótese de anulação do ato jurídico pelo 

vício de coação, quando, conforme dispõe os arts. 171, II, e 178, I, do Código Civil 

vigente, o início do prazo prescricional só ocorre após cessada a coação 304; e a 

contagem do prazo decadencial prevista no Código de Processo Penal – CPP para o 

exercício do direito de queixa pelo ofendido ou por seu representante legal 305. 

No âmbito do Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel 

Garcia Medina306 citam como precedente à interpretação ora sugerida para o caso 

apresentado, a solução doutrinária e jurisprudencial dada ao termo inicial da própria 

Ação Rescisória, quando a última decisão dada no processo possui natureza 

meramente declaratória, nos casos de inadmissão de recurso especial ou de recurso 

extraordinário. 

Como se sabe, o juízo de admissibilidade dos recursos possui natureza 

declaratória, uma vez que não analisa as razões da peça recursal, atendo-se, tão-

somente, a verificação dos pressupostos recursais, tais como legitimidade, 

tempestividade, preparo, dentre outros. Assim, para aqueles que levam às últimas 

conseqüências essa afirmação, quando o recurso não é conhecido, conclui-se que à 

época da prolação da sentença recorrida este não era sequer cabível quando de sua 

interposição, de forma que, a decisão que transitou em julgado – marcando, assim, o 

termo inicial para o cômputo do prazo rescisório – teria sido aquela de que se 

recorreu, no momento em que foi proferida, e não a decisão que considerou 

inadmissível o recurso dela interposto.307 

                                                 
304 Código Civil/2002:  

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: (...) II - por 
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado: I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; (...). 
305 Nesse sentido, vide CPP: Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante 
legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 (seis) 
meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia 
em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. 
306 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 204-206. 
307 Nesse sentido: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo 
Civil comentado e legislação extravagante. 7. ed. rev. e  ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 904, nota 11 ao art. 467 do CPC. 
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O tratamento da referida questão nos moldes apresentados implicaria 

enorme injustiça para a parte recorrente, principalmente no tange à possibilidade de 

que, durante a tramitação do recurso, que viesse depois a não ser recebido, se 

escoasse o prazo decadencial para a Ação Rescisória, inviabilizando, assim, o 

próprio exercício do direito. Em síntese: com a decisão que entendeu pelo não 

conhecimento do recurso, a sentença tornou-se efetivamente rescindível – uma vez 

que a parte não pode fazer uso da rescisória quando ainda havia recurso pendente 

de julgamento. Porém, apesar de a sentença encontrar-se passível de rescisão, o 

prazo para ajuizamento da rescisória já havia escoado, sem que fosse dada 

oportunidade à parte de exercê-lo, na forma da lei.  

Se for considerada a formação da coisa julgada, no momento em que foi 

proferida a decisão, cujo recurso não foi admitido, criar-se-á situação absurdamente 

injusta, porque inviabilizará tanto o exercício do direito de ação, quando pendente o 

julgamento de admissibilidade do recurso, como após a sentença de não 

seguimento do recurso, caso sua tramitação dure mais de dois anos – prazo 

decadencial previsto para o ajuizamento da Ação Rescisória. A esse respeito, 

afirmam os citados autores: 

 
Eventual adoção dessa solução se chocaria frontalmente com o princípio do 
acesso à justiça e obrigaria a parte a exercer certo tipo de ‘projeção mental’ 
sobre a decisão do Tribunal, de certo modo tentando ‘prever’ se seu recurso 
seria, ou não, admitido, previsibilidade esta que, na verdade, só é possível, 
praticamente sem margem de erro, em caso de intempestividade evidente, 
que beira má-fé. 
Acertadissimamente, aliás, vêm decidindo nossos Tribunais em considerar 
esse (o caso da intempestividade flagrante), como sendo o único caso em 
que se considera a coisa julgada como tendo sido formada antes da 
interposição do recurso, e não no momento da decisão sobre a sua 
inadmissibilidade. 308 

 

De acordo com os valores atuais, o que se deseja é um processo de 

resultados, e esses resultados devem ser atingidos por meio de um efetivo acesso a 

um ordenamento jurídico justo; resultados justos, portanto. Acolher postura teórica 

arraigada de preciosismos técnicos rígidos e inflexíveis não atenderá, nem de longe, 

a esse desiderato.  

                                                 
308 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 205 e 206. 
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Voltando à análise do caso do fazendeiro, é perfeitamente aplicável o 

mesmo raciocínio, segundo o qual o prazo para a propositura da Ação Rescisória 

por sentença fraudulenta, objeto de conluio entre as partes, deve ter início na data 

em que o filho, ao atingir maioridade, tomou ciência do vício que maculou a 

sentença transitada em julgado. Por isso, somente após a ciência do fato, é que se 

pode material e juridicamente exercer o direito a pleitear a rescisão do julgado. 

Qualquer raciocínio diverso deste implicaria deixar de “mãos atadas” a parte lesada 

pela fraude processual, posto que está impossibilitada, quer fática quer 

juridicamente de insurgir-se contra a decisão transitada em julgado.     

É relevante frisar, todavia, que a solução aqui apresentada depende de 

prévia análise e identificação dos valores constitucionais em conflito, para chegar-se 

ao instrumento processual proporcionalmente adequado à revisão da sentença – 

“Ação Rescisória especial” com contagem diferida do termo inicial para o prazo de 

decadência de 2 anos, previsto pelos artigos 485 e 495 do CPC.   

Esse assunto será retomado a seguir, quando da discussão acerca da coisa 

julgada em conflito com exame de DNA posterior (subitem 6.6). 

Pode ser invocado ainda, nesse mesmo propósito, o direito comparado, 

porquanto diversos ordenamentos estrangeiros prevejam como termo inicial, nesses 

casos, a data em que a parte tomou conhecimento do fato apto a fundamentar o 

pleito rescisório (v.g., França, Portugal, Alemanha, Espanha e Itália). Em 

contrapartida, algumas legislações estabelecem prazos mais curtos, mas, ao lado de 

um prazo menor, contado a partir do conhecimento do fato, existe um outro prazo 

maior, contado a partir do trânsito em julgado da decisão. Nesse caso, em se 

esgotando um desses dois prazos, mesmo que ainda em curso o outro, não será 

mais possível a impugnação ( v.g., CPC português, art. 772, 2; ZPO alemã, § 586, 2, 

parte final; Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola, art. 512 etc.). 309    

Além disso, rescindida que seja a sentença anterior eivada de vício por 

fraude, poderá o filho do fazendeiro, agora maior de idade, ajuizar nova ação de 

investigação de paternidade sem que se esbarre no pressuposto processual 

                                                 
309 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 664. 
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negativo da coisa julgada, uma vez que, conforme preceitua súmula 149 do 

Supremo Tribunal Federal, é imprescritível a ação de investigação de paternidade. 

Estas soluções indicadas para o caso examinado por Eduardo Couture 

tiveram como base o ordenamento jurídico pátrio, com ênfase aos direitos e às 

garantias fundamentais, à hermenêutica constitucional, e ao sistema constitucional 

de processo previsto no Estado Democrático de Direito.   

 

6.5 Coisa julgada x Justo valor da indenização em desapropriação 

 

Um dos primeiros casos citados na doutrina como espécie de “coisa julgada 

inconstitucional” trata-se do aparente conflito envolvendo a garantia constitucional da 

coisa julgada e o direito fundamental ao justo valor da indenização no caso de 

desapropriação, previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal: “A lei 

estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 

ressalvados os casos previstos nesta Constituição”. 

O caso em questão aborda a seguinte problemática: Por um equívoco do 

perito judicial, o imóvel objeto da desapropriação recebe avaliação bastante superior 

a seu valor de mercado. A sentença julga a ação, fixando a indenização no valor 

identificado no laudo pericial. Não houve dolo, má-fé do perito, nem, muito menos, 

do proprietário do imóvel – conforme ficou cabalmente comprovado em investigação 

criminal subseqüente. Quid iuris? 

Defendem os doutrinadores relativistas que a garantia da coisa julgada não 

poderia suplantar outros direitos fundamentais de igual ou de maior relevância, 

devendo ser relativizada em se verificando um conflito desta (coisa julgada) com 

outros princípios constitucionais, como o que garante a justa indenização ao cidadão 

no caso de desapropriação por parte do Poder Público. Afirmam, para tanto, que sob 

o argumento de não se eternizarem litígios, em razão da qualidade de imutabilidade 

conferida à sentença pelo trânsito em julgado da decisão, não se poderia aceitar que 

se eternizassem injustiças (aqui entendidas como o malferimento da ordem 
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constitucional, ou seja, inconstitucionalidade), com a impossibilidade de modificação 

do conteúdo da sentença. 310 

Tendo por premissa o fato de a coisa julgada não constituir um valor 

absoluto, é necessária sua conjugação harmônica com os demais princípios e 

garantias constitucionais. Para tanto, deve ser verificado, no caso concreto, os 

valores que estejam envolvidos no conflito para, por meio da ponderação dos bens 

e/ou valores em jogo, definir qual valor deverá prevalecer momentaneamente para 

solução tópica de determinado problema.  

Nesse tirocínio, por meio do método de ponderação dos valores conflitantes, 

poder-se-ia, a priori, dar prevalência ao valor “justa indenização”, em detrimento do 

valor “segurança jurídica” representado pelo instituto da coisa julgada, por conferir 

maior justeza à decisão. 311 

Porém, a solução proposta pelos teóricos da relativização do caso julgado 

baseia-se em premissas equivocadas e importa em grave desvirtuamento dos 

diretos e garantias fundamentais constitucionalmente protegidos. Por isso, a técnica 

de utilizar a ponderação para solucionar conflitos entre direitos e garantias 

fundamentais pressupõe, quando do sopesamento de valores, a aplicação de um 

determinado valor, sem que haja a total desconsideração do valor posto 

momentaneamente em detrimento. 

Na solução buscada pela doutrina da relativização da coisa julgada, a mera 

desconsideração desse instituto, por si só, já o aniquila. Não se trata, pois, de 

harmonização – o que deve ser feito antes de sopesar – nem muito menos de 

aquilatarem-se valores, mas de desconsideração de uma garantia fundamental 

constitucionalmente prevista como primado da segurança nas relações jurídicas: a 

coisa julgada.     

Além disso, a desconsideração da coisa julgada – repita-se, garantia 

fundamental do cidadão – só poderá ser idealizada em casos nos quais outros 

                                                 
310 Nesse sentido: DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. 
In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: 
América Jurídica, 2002. 
311 Nesse sentido: GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 
2005, p. 5-27. 
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direitos fundamentais de igual ou maior importância estejam ameaçados pela 

qualidade de definitividade atribuída à decisão judicial transitada em julgado. No 

caso sob exame, o que se busca resguardar com a relativização do caso julgado 

não é o direito fundamental do cidadão a uma “justa indenização”, mas a 

condenação dos cofres públicos a valor inferior do que o erroneamente arbitrado. 

Interesse econômico fazendário, portanto. O valor “justa indenização” não foi 

malferido pelo valor “segurança” atribuído pela coisa julgada, mas por inércia do 

Poder Público que poderia e deveria, em tempo hábil, ter corrigido o equívoco 

referente ao valor do imóvel avaliado.  

Inexiste, pois, no caso concreto analisado, o conflito entre os valores 

constitucionalmente protegidos. Se há falsidade nessa premissa, toda a 

fundamentação referente à possibilidade de desconsideração da coisa julgada 

nesses casos resta prejudicada. 

Cabe destacar que o recurso à ponderação de valores, como a outros 

métodos de interpretação constitucional não devem ser utilizados de forma banal, 

com o intuito de justificar teses desconstitutivas de direitos do cidadão, mas, ao 

contrário, devem ser lançadas à mão quando a comunidade jurídica se depara com 

verdadeiros conflitos de bens e de valores constitucionalmente albergados, 

buscando-se, sempre, uma solução afirmadora dos direitos e garantias 

fundamentais.    

Contrário à banalização do recurso aos métodos de interpretação 

constitucional, tais como a ponderação de valores e a proporcionalidade, como 

forma de solução da “coisa julgada inconstitucional” manifesta-se José Ignácio 

Botelho: 

 

Transcorrido em branco prazo para exercer o direito de propor a Ação 
Rescisória, a sobrevivência da aludida incompatibilidade não decorrerá de 
conflito entre princípios constitucionais; terá por causa, sim, mero ato 
omissivo da parte a quem poderia interessar a rescisão da coisa julgada, 
sem vinculação alguma com qualquer princípio ou regra de direito, e menos 
ainda de direito constitucional. 312  

 

                                                 
312 MESQUITA, Ignácio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 122.  
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De fato, os meios de solução dos conflitos entre direitos e garantias 

fundamentais não podem, jamais, ser utilizados com vistas a mascarar a ocorrência 

de preclusão, por inércia da parte, do direito à impugnação de sentenças 

inconstitucionais por meio de mecanismos processuais previstos no ordenamento 

jurídico pátrio. Verifica-se, pois, na solução atribuída pela doutrina relativizadora ao 

casos da hipervalorização do valor do imóvel desapropriado, verdadeira banalização 

do princípio da ponderação (balancing estricto), com o desvirtuamento de seu 

principal mister, que é o cotejamento de valores constitucionais com vistas à sua 

preservação e não à sua desconsideração.  

No caso sob análise, houve efetiva supervalorização na avaliação do imóvel 

a ser desapropriado, a qual não foi percebida nem pelo procurador estatal – apesar 

das prerrogativas que lhe são atribuídas quanto aos prazos processuais, nem por 

seu assistente técnico, nem pelo juiz de primeiro grau, muito menos pelos tribunais, 

em análise de remessa necessária, nos moldes do art. 475 do CPC. Houve, pois, 

inércia das partes que poderiam ter detectado, em tempo hábil, o erro de fato 

constante no julgado, restando precluso o direito de realizar os atos processuais 

adequados à revisão do julgado, tais como a interposição dos recursos cabíveis. 

Como ninguém atentou para a irregularidade atinente ao valor do imóvel, contido na 

parte dispositiva da sentença, o dado incorreto será acobertado pela autoridade da 

coisa julgada, mormente no que se refere aos seus limites objetivos. 

Pode-se destacar, ainda, que, caso fosse constatada a ocorrência da 

referida irregularidade quanto ao valor do imóvel desapropriado, dentro do prazo 

decadencial de 2 anos, poderia o procurador estatal ajuizar Ação Rescisória contra a 

sentença da ação de desapropriação, com base na hipótese legalmente prevista no 

art. 485, IX  do CPC, sob o argumento de a sentença ter sido prolatada com 

fundamento em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. 

Ultrapassado que seja o prazo decadencial acima mencionado para o 

manejo da rescisória, constatar-se-ia a efetiva perda do direito de insurgir-se contra 

a sentença transitada em julgado.  

Assim, fora das hipóteses de Ação Rescisória, a sentença de mérito 

proferida em desapropriação e transitada em julgado não pode ser desconstituída 

sob o único argumento de sua injustiça, já que a Constituição Federal prevê que a 
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indenização deve ser justa. O juízo de valor acerca da (in)justiça da decisão, feito 

em momento posterior ao seu trânsito em julgado, consiste em instrumento 

retrógrado e anti-democrático, porquanto, conforme crítica feita alhures, não se 

coaduna com o sistema constitucional brasileiro. 

Por arremate, o caso em estudo, que trata de um falso conflito entre a coisa 

julgada e a justa indenização é, na verdade, conseqüência, em um primeiro 

momento, da preclusão, por parte do Estado, do direito de realizar, em tempo hábil, 

os atos processuais adequados à revisão da decisão judicial equivocada; e, em um 

segundo momento, da efetiva perda do direito de rescindir a decisão judicial eivada 

de vício, por decurso do prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento da 

rescisória. Ambas as situações verificam-se por omissão do Estado (procurador 

estatal, assistente técnico e o próprio Judiciário), no que diz respeito a uma de suas 

funções primordiais, qual seja, a tutela do interesse público, aqui consubstanciada 

no direito ao justo valor da indenização (justo, nem menor, nem maior), devendo 

evitar a oneração indevida dos cofres públicos, mormente pela supervalorização dos 

imóveis objeto de desapropriação.     

Além disso, é indispensável tecer-se veemente crítica aos procedimentos 

que têm sido perpetrados por alguns órgãos do Poder Judiciário, com fundamento 

na doutrina da “coisa julgada inconstitucional”, de mandar atualizar o valor do 

imóvel, em ofensa cabal e irremediável à garantia constitucional da coisa julgada. De 

fato, concorda-se com o autor no sentido de que a condenação do expropriante foi à 

obrigação de prestar pagamento de quantia em dinheiro (obrigação de dar) ao 

expropriado, o que implica a possibilidade de atualização do dinheiro e não do valor 

do imóvel que, com a sentença, deixou de ser parâmetro para o cálculo do valor do 

efetivo pagamento da indenização. 313 

  Se há alguém que deve ser responsabilizado pelo malferimento do direito 

fundamental à justa indenização, esse alguém há de ser o próprio Estado já que, por 

sua inércia, concorreu para isso, e nunca o cidadão cumpridor de seus deveres e 

merecedor de observância de seus direitos fundamentais. Admitir a desconstituição 

da sentença após o trânsito em julgado sob esse fundamento implicaria 

                                                 
313 Ibidem, p. 208. 
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desconsiderar não só o instituto da coisa julgada – garantia fundamental – como 

também o princípio constitucional da segurança jurídica e o próprio Estado 

Democrático de Direito. A tese da relativização da coisa julgada, mostra-se, sob 

esse argumento, uma tese meramente desconsideracionista, que visa a 

desconstituir direitos assegurados aos cidadãos em face do arbítrio do Poder 

Público. 

 Ainda nesse sentido, preconiza Nelson Nery Junior: 

Nos casos de comprovado conluio entre participantes do processo e 
autoridades do poder público expropriante, o sistema oferece os 
mecanismos de punição civil, penal e administrativa para os faltosos, 
inclusive com recursos e Ação Rescisória no processo civil. O que não se 
pode admitir é aniquilar-se o sistema como um todo, porque houve caso 
localizado de corrupção aqui ou alhures. Punam-se os culpados, mas 
mantenha-se hígido o Estado Democrático de Direito, com a intangibilidade 
da coisa julgada. Esse é o sistema, data máxima vênia. 314 

 É valoroso destacar-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao 

manifestar-se acerca de pedido de suspensão cautelar na ADI 1910315, rechaçou 

peremptoriamente a criação de uma nova hipótese de desconstituição da coisa 

julgada – quando a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta 

for flagrantemente superior ou manifestamente inferior ao preço de mercado do 

objeto da ação judicial –, bem como a  possibilidade de haver prazo decadencial 

diferenciado para a Fazenda Pública ajuizar Ação Rescisória. Nesse sentido, é curial 

a leitura da decisão ementada abaixo: 

Ação Rescisória: argüição de inconstitucionalidade de medidas provisórias 
(MPr 1.703/98 a MPr 1798-3/99) editadas e reeditadas para a) alterar o art. 
188, I, CPC, a fim de duplicar o prazo para ajuizar Ação Rescisória, quando 

                                                 
314 Ibidem, p. 209. 
315 Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.910 ajuizada pelo Conselho Federal da OAB em face da 
MP n.º 1.703/98, que alterou os arts. 188 e 485 do C.Pr.Civil nestes termos: 

“Art. 50. Os arts. 188 e 485 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 188. O Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, bem como suas 
autarquias e fundações, gozarão do prazo: 
I - em dobro para recorrer e ajuizar ação 
rescisória; e II - em quádruplo para contestar.” (NR) 
“Art. 485 (...) 
X - a indenização fixada em ação de desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou 
manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial.” 
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proposta pela União, os Estados, o DF, os Municípios ou o Ministério 
Público; b) acrescentar o inciso X no art. 485 CPC, de modo a tornar 
rescindível a sentença, quando "a indenização fixada em ação de 
desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou 
manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial": 
preceitos que adoçam a pílula do edito anterior sem lhe extrair, contudo, o 
veneno da essência: medida cautelar deferida. 1. Medida provisória: 
excepcionalidade da censura jurisdicional da ausência dos pressupostos de 
relevância e urgência à sua edição: raia, no entanto, pela irrisão a afirmação 
de urgência para as alterações questionadas à disciplina legal da Ação 
Rescisória, quando, segundo a doutrina e a jurisprudência, sua aplicação à 
rescisão de sentenças já transitadas em julgado, quanto a uma delas - a 
criação de novo caso de rescindibilidade - é pacificamente 
inadmissível e quanto à outra - a ampliação do prazo de decadência - é 
pelo menos duvidosa: razões da medida cautelar na ADIn 1753, que 
persistem na presente. 2. Plausibilidade, ademais, da impugnação da 
utilização de medidas provisórias para alterar a disciplina legal do processo, 
à vista da definitividade dos atos nele praticados, em particular, de sentença 
coberta pela coisa julgada. 3. A igualdade das partes é imanente ao 
procedural due process of law; quando uma das partes é o Estado, a 
jurisprudência tem transigido com alguns favores legais que, além da 
vetustez, tem sido reputados não arbitrários por visarem a compensar 
dificuldades da defesa em juízo das entidades públicas; se, ao 
contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da 
proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais: parece 
ser esse o caso na parte em que a nova medida provisória insiste, 
quanto ao prazo de decadência da Ação Rescisória, no favorecimento 
unilateral das entidades estatais, aparentemente não explicável por 
diferenças reais entre as partes e que, somadas a outras vantagens 
processuais da Fazenda Pública, agravam a conseqüência perversa de 
retardar sem limites a satisfação do direito do particular já reconhecido 
em juízo. 4. No caminho da efetivação do due process of law - que tem 
particular relevo na construção sempre inacabada do Estado de direito 
democrático - a tendência há de ser a da gradativa superação dos 
privilégios processuais do Estado, à custa da melhoria de suas instituições 
de defesa em juízo, e nunca a da ampliação deles ou a da criação de 
outros, como - é preciso dizê-lo - se tem observado neste decênio no Brasil. 
(gifou-se) 316  

 

 Em raros acertos de nossa Corte Suprema, no que se refere à proteção das 

garantias fundamentais do cidadão em face da Fazenda Pública, a decisão acima 

transcrita merece loas, por impedir a chancela de uma medida absurda – 

acrescentar ao rol de hipóteses de rescisão uma previsão com vistas a resguardar 

interesses eminentemente econômicos do Estado e, ainda, conferir prazo 

decadencial diferenciado e a maior para o ente Estatal em juízo poder ajuizar Ação 

Rescisória.  

Não bastasse a demora exacerbada do processo judicial de desapropriação 

de bens, com o retardamento injustificável da indenização a que faz jus o cidadão 

                                                 
316 Acórdão do STF em ADI 1.910, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 27-02-2004.  
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expropriado, ainda querem, após o tal sonhado trânsito em julgado da decisão, 

acrescentar à legislação processual mais uma hipótese de rescindibilidade da 

sentença e, ainda, conferir unilateralmente maior lapso temporal do que os já longos 

2 anos, para o ajuizamento de rescisória por parte do Poder Público em juízo. 

Sendo admitida tão desarrazoada regalia, certamente estar-se-ia diante de 

uma enorme injustiça consubstanciada em total desrespeito à ordem jurídica 

constitucional, porquanto as já tão combatidas “prerrogativas” da Fazenda Pública 

transmutar-se-iam em verdadeiros “privilégios” que seriam utilizados tão-somente 

para desconstituir direitos fundamentais conferidos aos cidadãos por meio de 

morosa atividade jurisdicional. 

 

6.6 Coisa julgada x Direito à filiação 

 

Ao analisar minuciosamente mais um caso citado pela doutrina de 

ocorrência do fenômeno em estudo – “coisa julgada inconstitucional” – depara-se 

com uma série de possibilidades que podem envolver o trato da coisa julgada no 

que diz respeito às ações de investigação de paternidade.  Serão evidenciadas aqui 

três principais hipóteses, sendo que cada uma delas abrange uma série de 

situações, que demandam várias observações: 

a) A sentença transitada em julgado, proferida em ação de investigação de 

paternidade, sem a utilização do exame de DNA como prova, uma vez que o 

processo tramitou integralmente em época em que não se conhecia ou não era 

acessível o referido exame:  

Essa hipótese verificou-se nas ações de investigação de paternidade que 

tramitaram até meados da década de 80 (mais precisamente até o ano de 1985), 

período em que o exame de DNA ainda não era disponível no Brasil. Na época, era 

comum a ocorrência da seguinte situação: produziam-se todas as provas possíveis 

(exame hematológico, que não excluiu relação de filiação; depoimento pessoal do 

réu; oitiva de testemunhas, inclusive da mãe do autor, etc.); à falta de outras provas 

(inclusive, do exame de DNA, frise-se, ainda não disponibilizado no Brasil), o juiz 

convencia-se da paternidade por meio da comprovação do relacionamento afetivo 
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íntimo entre o réu e a mãe do autor, na época em que esta engravidou, e 

considerando isso um indício significativo a ponto de justificar a procedência da 

ação. Imagine, porém, se, depois do trânsito em julgado da decisão, com o advento 

das novas técnicas de verificação de paternidade, as partes realizassem exame de 

DNA, cujo laudo apontasse que o réu não era pai do autor, contrariando ao disposto 

na sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada. 

O que deveria ser feito na verificação desses casos? Caberia o ajuizamento 

de Ação Rescisória? Sob que hipóteses? E o prazo decadencial, como deveria ser 

computado? 

A solução apresentada por parte da doutrina, visa a compreender-se que o 

exame de DNA seria considerado, para fins de ajuizamento da Ação Rescisória, 

“documento novo”, “cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, 

por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável” (art. 485, VII, CPC). Como 

resta evidente, esta referida hipótese não abre ensejo para a simples revisão do 

fato, porquanto só admite a rescisão da sentença quando a parte puder apresentar 

documento cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso. Além disso, o 

“documento novo” deve ser capaz, sozinho, de comprovar o resultado favorável.  

De qualquer maneira, apesar de o caso exemplar do laudo de DNA não se 

encaixar perfeitamente no conceito de “documento novo” construído 

doutrinariamente, é certo que a intenção do legislador foi viabilizar o ajuizamento da 

rescisória no caso de superveniência de prova de que não se pôde fazer uso à 

época, capaz de conduzir ao julgamento favorável da ação. Por essa razão, nos 

casos em que a investigação de paternidade ocorreu na época em que o exame de 

DNA ainda não existia, admite-se a equiparação do laudo de DNA a um “documento 

novo”.  

Deve ser enfatizada, outrossim, a necessidade de realização do exame de 

DNA em momento anterior ao ajuizamento da rescisória, mormente porque é por 

meio dessa prova pré-constituída nos autos que se verificará a possibilidade de 

revisão do julgado pela constatação de um “documento novo”. Por isso, a 

possibilidade aventada por parte da doutrina de realizar o exame de DNA, no curso 

da própria Ação Rescisória, deve ser rechaçada. 
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Porém, o problema vai além. E se o advento da prova de pareamento 

cromossômico se der quando já ultrapassados os 2 (dois) anos decadenciais 

previstos para o ajuizamento da Ação Rescisória, como resolver a contenda? Seria 

possível simplesmente desconsiderar o prazo legal para a propositura da referida 

ação? Ou poderia propor-se uma nova regra para o termo inicial de contagem do 

prazo especificamente para esses casos? 

Entende-se como solução mais plausível a que determina como termo inicial 

para o cômputo do prazo decadencial a ciência do laudo laboratorial confirmatório ou 

negatório da paternidade. No entanto, referida solução contraria a regra expressa do 

art. 495 do CPC, segundo o qual “o direito de propor Ação Rescisória se extingue 

em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”. Por isso, tal 

possibilidade só poderia ser implementada, de lege lata, por meio da ponderação de 

bens e valores constitucionais, proposta alhures, senão a desconsideração do termo 

inicial legalmente previsto para a propositura da rescisória só poderá ser idealizada 

de lege ferenda, por necessidade premente de modificação da legislação processual 

atualmente em vigor. 

 A favor da tese que defende como termo inicial para contagem do prazo 

decadencial para o ajuizamento da rescisória, a data do laudo laboratorial que negou 

ou confirmou a paternidade, posiciona-se José Carlos Barbosa Moreira317, propondo 

a modificação do art. 495 do CPC para a hipótese específica da superveniência do 

exame de DNA sobre a sentença soberanamente julgada, ou seja, não mais sujeita 

a impugnação sequer via Ação Rescisória.  

O argumento utilizado é de que caso não se iniciasse a contagem do prazo 

de 2 anos da ciência do resultado do exame de DNA, restaria inviabilizado o direito 

da parte de insurgir-se contra a decisão transitada em julgado, cuja superveniência 

de uma prova de credibilidade cabalmente superior às demais provas na época 

produzidas modificou, sobremaneira, a verdade dos fatos. 

Afirma o mencionado preceito legal que “o direito de propor Ação Rescisória 

se extingue em 2 (dois) anos” (grifou-se). Mas, como um direito pode se extinguir, 

perecer, sem que nunca tenha sido viável o seu exercício? Embora o direito fosse 

                                                 
317 Ibidem, p. 111. 
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preexistente, a prova que confirmaria sua efetiva existência e viabilizaria seu 

respectivo exercício só pode ser realizada depois de ultrapassado o prazo legal, 

caso seja contado do trânsito em julgado da decisão. A interpretação adequada 

desse dispositivo deve, pois, exigir que primeiro sejam adimplidas as condições 

suficientes para o ajuizamento da ação, para, só depois, permitir-se a fruição do 

prazo para o seu exercício. Do contrário, as hipóteses de rescisão previstas nos 

incisos VI e VII do art. 485 do CPC – falsidade das provas e documento novo, 

respectivamente – somente incidiriam se o autor da Ação Rescisória, por sorte, 

obtivesse, no prazo de dois anos, o que nem sempre é possível, sentença proferida 

em processo criminal constatando a falsidade das provas ou um documento novo 

capaz de, por si só, assegurar-lhe pronunciamento favorável. 318 

 Analisando a primeira hipótese, relacionada à prova cuja falsidade tenha 

sido apurada em processo criminal, Pontes de Miranda319 defendia que, em alguns 

casos, nos quais o suporte fático do referido preceito legal completa-se após o 

biênio, o prazo para a propositura da rescisória deveria correr não a partir do trânsito 

em julgado, mas, v.g., da sentença penal que reconhecesse a falsidade do 

documento em que se fundou a sentença.   

Esse mesmo juízo de racionalidade deve ser utilizado na hipótese em que o 

autor faz uso de “exame pericial novo”, pois, caso a lei fosse literalmente obedecida, 

sem qualquer flexibilidade, só se podia valer do documento novo se fosse obtido 

dentro do biênio legal. Caso contrário, o direito de pleitear a rescisão do julgado 

restaria perecido, porque fora atingido pelo prazo decadencial.             

No caso sob análise, verifica-se a impossibilidade material da parte valer-se 

do exame de pareamento cromossômico dentro do prazo de 2 (dois) anos, 

legalmente estabelecido, sendo que, o próprio advento do exame de DNA fora 

superveniente à formação da coisa soberanamente julgada, formada na sentença 

não mais passível de rescisão por decurso do prazo. 

                                                 
318 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 206 e 207. 
319 MIRANDA. Pontes de.Tratado da Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 311. 
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Por essas razões (e outras mais, expostas alhures no subitem 6.4), defende-

se, nesse caso específico, porque foi inviabilizado o exercício do direito de ação pela 

parte lesada, a propositura da “Ação Rescisória especial”, contando-se o prazo de 

dois anos a partir da obtenção do exame pericial de pareamento cromossômico. 

A solução indicada – ajuizamento de a ”Ação Rescisória especial” com 

cômputo diferido do termo inicial para o prazo decadencial de seu ajuizamento – 

preza pela constitucionalidade, buscando-se, no balanceamento de valores e no uso 

de mecanismo processual proporcionalmente necessário e adequado, a afirmação 

de direitos e garantias fundamentais resguardados pela Constituição. Todavia, ante 

a relevância do tema, o ideal seria que o legislador interviesse com vistas a 

regulamentar essa situação. Nesse diapasão, preceitua Leonardo Greco:      

 

Seria correto concluir que a sentença da ação de investigação de 
paternidade somente pode ser rescindida a partir de prazo contado da 
ciência da parte vencida sobre o exame de DNA. Não obstante, a 
dificuldade de identificação dessa ciência, que certamente seria levantada, 
é somente mais uma razão a recomendar a imediata intervenção 
legislativa.320 

 

 

Como o problema analisado se dá em face da evolução tecnológica, 

trazendo uma possibilidade de produção de prova impensável à época do trânsito 

em julgado da decisão, a medida mais adequada seria a alteração legislativa dos 

arts. 485 e 495 do CPC, para deixar claro, indiscutivelmente, a possibilidade do uso 

da Ação Rescisória com base em laudo de DNA, bem como a contagem do seu 

prazo decadencial.  

Nesse sentido, Nelson Nery Junior321 admite a necessidade urgente de 

intervenção do legislador para regulamentar o caso específico do exame de DNA, 

inclusive com modificação no que tange à contagem do prazo decadencial para o 

ajuizamento da rescisória. Essa sugestão, como é curial, é de lege ferenda. 

Contudo, se é para estabelecer um novo regime para o tratamento desses 

                                                 
320 Ibidem, p. 176 e 177. 
321 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o 
estado democrático de direito.  In: DIDIER JR., Fredier (Coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. Salvador: JUS PODIVM, 2004. 
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casos, convém que ele já alcance também outras hipóteses futuras, não correndo o 

risco de ficar rapidamente obsoleto. A propósito, tramita perante o Congresso 

Nacional um Projeto de Lei (n.º 116/2001) que pretende afastar a autoridade da 

coisa julgada das sentenças sobre filiação não precedidas de exame de DNA.  

Conquanto a intenção da lei projetada seja deveras louvável, a sua 

aplicação aos casos pretéritos envolve uma questão delicada de direito 

intertemporal. Qualquer modificação do regime da coisa julgada só atingirá as 

sentenças que transitarem em julgado após o início de vigência da nova lei. Assim, a 

lei futura serviria essencialmente para os casos futuros, quando, na verdade, é no 

passado que se situa o maior número de casos problemáticos envolvendo a 

realização do exame de DNA.   

No sentido da impossibilidade de retroação automática da nova lei aos casos 

julgados anteriores à sua entrada em vigor, já se manifestou o Supremo Tribunal 

Federal, em voto do Min. Sepúlveda Pertence, na ADI 1753-MC, proposta contra 

medida provisória que pretendia criar novas hipóteses de rescisão da sentença para 

casos envolvendo indenização excessiva por desapropriação. Nesse julgamento, 

afirma-se que os casos graves, invocados pelo governo, de indenizações 

excessivas, ou ainda não tinham transitado em julgado – e, neste caso, desafiariam 

os mais diversos recursos – ou, se já houvesse se formado a coisa julgada, a 

medida provisória então examinada seria inócua, pois não se lhes aplicaria.    

Nesse sentido, preleciona Eduardo Talamini que “esse limite constitucional 

obviamente se põe para qualquer proposta de alteração legislativa de eliminação ou 

mitigação da coisa julgada mediante a criação de novos mecanismos de revisão”322, 

não cabendo ao legislador, de roldão, quebrar ou “relativizar” as coisas julgadas 

pretéritas. 

Para que a referida modificação possa ser aplicada aos casos pretéritos, 

portanto, será necessário recorrer-se à ponderação de valores para eventual quebra 

atípica da coisa julgada. O que justifica um tratamento diferenciado para a coisa 

julgada, nas ações de filiação, não é tão-somente a preocupação com a justiça ou a 

                                                 
322 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 653. 
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injustiça da decisão (preocupação esta deve ser uma constante no labor 

jurisdicional) representada pela verdade biológica evidenciada pelo exame de DNA, 

mas a constatação da essencial relevância do bem jurídico envolvido – o direito à 

filiação. 

De lege lata, contudo, a solução dessa questão só é possível por meio da 

quebra atípica da coisa julgada, utilizando-se da ponderação dos bens jurídicos em 

conflito na situação concreta. Nesse caso, embora a sentença que se pronuncie 

erroneamente sobre a relação de filiação seja indesejável, em qualquer hipótese, 

convém estabelecer limites e condições à possibilidade de revisão. Por isso, deverá 

ser analisada, minuciosamente, a conveniência prática do desfazimento dessa 

sentença, bem como as conseqüências de ordem fática causadas por referida 

decisão.  

Para tanto, devem ser superadas, uma a uma, as etapas de identificação e 

de sopesamento dos valores constitucionais em conflito (direito à filiação x garantia 

da coisa julgada), bem como sua análise à luz das peculiaridades do caso prático 

apresentado, para, só então, prosseguir à utilização de um instrumento processual 

proporcional ao fim almejado, qual seja, a Ação Rescisória diferida quanto ao termo 

inicial de contagem do biênio decadencial legalmente previsto.     

De lege ferenda, outrossim, convém propor um modelo que não se 

concentre especificamente em um único aspecto da questão, estando voltado para 

outros casos semelhantes os quais possam vir a surgir no futuro. Eis a necessidade 

da criação de um modelo, nos moldes do direito positivo alemão, que, como 

demonstrado alhures (item 5.8, acima), contempla, atualmente, hipótese especial de 

revisão da coisa julgada (ação de restituição) se a parte apresenta um novo dado 

sobre a paternidade que, por si só ou unido às provas realizadas no processo 

anterior, teria proporcionado um pronunciamento diferente (§ 641 i da ZPO).323 

Dessa forma, o legislador alemão evitou vincular o cabimento da revisão a 

um único e específico meio de prova (pareamento cromossômico), podendo também 

                                                 
323 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 653-654. 
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ser aplicado a outras hipóteses que surjam, no futuro, com o constante avanço da 

ciência, em especial dos estudos biológicos envolvendo a identificação genética dos 

seres humanos. Assim também deverá o legislador pátrio proceder no tratamento da 

questão para que sua intervenção legislativa possa ser útil aos casos futuros. 

Um outro caso envolvendo trânsito em julgado e exame de DNA merece 

tratamento totalmente diverso dos demais problemas até então analisados: 

b) A sentença transitada em julgado, proferida em ação de investigação de 

paternidade, sem a utilização do exame de DNA como prova, devido à recusa da 

parte em submeter-se à coleta do material necessário à realização da prova 

laboratorial:  

Nesta situação, não se vislumbra qualquer conflito entre bens ou valores 

constitucionalmente protegidos. A parte que se diz prejudicada podia, à época, 

utilizar-se do exame de DNA, mas, por livre e espontânea vontade, assim não o fez. 

Há, inclusive, precedente do Supremo Tribunal Federal em que, por modesta 

maioria, decidiu que tal recusa é legítima, cabendo, porém, ao juiz, nessa hipótese, 

considerar tal conduta da parte como indício desfavorável aos fatos por ela 

defendidos, consideradas, em qualquer caso, todo o conjunto probatório. 324  

Nesse sentido reza o Código Civil: 

 

Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário 
não poderá aproveitar-se de sua recusa. 

Art.232. A recusa à perícia médica determinada pelo juiz poderá suprir a 
prova que se pretendia obter com o exame. 

 

    

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria já se encontra 

pacificada por expressa redação da Súmula 301: “Em ação investigatória, a recusa 

do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de 

paternidade”. Já, no STF, em contrapartida, essa questão está distante de alcançar 

                                                 
324 Pleno, HC 71.373-RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.11.1994, RTJ 165/902. 
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a pacificação, sendo suscetível de calorosas críticas.    

Desse modo, é fundamental observar-se que a mantença deste 

entendimento encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência 

pátrias. Por isso, a sentença que, em face da recusa de submissão à perícia, julga, 

com base em presunções, não viola qualquer disposição normativa. Contudo, o 

problema que se põe, neste caso específico, não concerne à segurança jurídica ou 

mesmo à coisa julgada, nem, muito menos aos instrumentos destinados a 

desconstituí-la, mas subsume-se tão-somente à discussão travada acerca da 

(im)possibilidade de presunção relativa de paternidade, nos casos em que o exame 

de DNA for determinado ex officio pelo juiz, mas não puder ser realizado por recusa 

da parte em submeter-se à coleta de material. 

c) A sentença transitada em julgado, proferida em ação de investigação de 

paternidade, sem a utilização do exame de DNA como prova, em casos que 

ninguém pediu o exame, e o juiz não determinou ex officio, ou indeferiu o pleito 

formulado:  

Neste exemplo, a falta de tal exame no processo pode configurar uma 

violação a disposição normativa, seja porque nenhuma das partes pleiteou perante o 

juiz a realização da prova pericial de pareamento cromossômico; seja porque o juiz 

não mandou realizar de ofício referida prova; ou, ainda, em razão do indeferimento 

do pedido formulado às partes pelo juiz por ter reputado desnecessária a produção 

da prova ou por não fazer incidir concretamente a garantia da assistência judiciária 

nos casos de impossibilidade, da parte, de custear as despesas com o exame de 

DNA. Nesses casos, estará configurada ofensa aos princípios constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e – quando o exame não 

tiver sido feito porque a parte não tinha condições econômicas de pagá-lo – do 

acesso à justiça e da assistência jurídica. 

Essa realidade é muito comum no Brasil, haja vista que poucos são os 

Estados que possuem laboratórios confiáveis e que façam exame de DNA. Referido 

procedimento requer moderno aparelhamento técnico e pessoal qualificado para 

fazer uma correta análise do histórico genético do cidadão a fim de obter-se 

resultados que possuam a credibilidade necessária a esses tipos de exame, cujo 
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índice de acerto varia entre 99,99% e 99,9999%. Isso constitui uma evidente 

dificuldade de boa parte do jurisdicionado de valer-se desse meio de prova para fins 

de obter-se maior grau de certeza nas ações afetas ao reconhecimento da 

paternidade. Tal fato ensejou a modificação implementada em 2001, pela Lei n. 

10.317, na legislação referente à concessão de assistência judiciária aos 

necessitados, modificando a redação da Lei n. 1.060/50, para conceder a gratuidade 

do exame de DNA, nos casos em que especifica: 

 

Lei n.º 10.317/2001 
 
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso VI: 
"Art. 3º.......................................................................... 
VI – das despesas com a realização do exame de código genético – 
DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de 
investigação de paternidade ou maternidade. (grifou-se). 

 

A respeito da obrigatoriedade de o juiz determinar a produção do exame de 

DNA, e do dever do Estado de custear as despesas com a realização desse exame, 

em caso de impossibilidade econômica da parte, afirma, categoricamente, Eduardo 

Talamini: 

 

O magistrado tem o dever de determinar a produção dessa prova, mesmo 
que as partes não a tenham pleiteado, em vista de sua essencialidade para 
a adequada solução da causa. Mesmo em segundo grau permanece esse 
dever. No que diz respeito à garantia constitucional da assistência jurídica, 
esta sempre abrangeu as despesas atinentes a tal exame – mesmo antes 
da reforma da Lei 1.060/1950 pela Lei 10.317/2001. 325            

 

 

Nesta hipótese aventada, envolvendo a situação problema descrita no item 

“c“, a solução constitucional indicada é o ajuizamento da Ação Rescisória com base 

no inciso V do art. 485 do CPC, que trata de violação a literal disposição de lei, 

abrangidas tanto as normas infraconstitucionais como as normas constitucionais.  

                                                 
325 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 627. 
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Não sendo mais possível o ajuizamento da rescisória, a solução cabível para 

o caso sob análise é a quebra atípica da coisa julgada, por meio da ponderação dos 

valores constitucionais em conflito (ex: coisa julgada x devido processo legal e 

direito fundamental à filiação), nos moldes propostos acima no item 6.3 - 

Ponderação e proporcionalidade na quebra atípica da coisa julgada: “Ação 

Rescisória especial”. 

O que deve ensejar a possibilidade de desconsideração da coisa julgada, 

nessas situações, é a afirmação de um outro direito ou garantia fundamental, de 

igual ou superior envergadura, devendo ter-se em conta as circunstâncias 

específicas do caso concreto no exercício da ponderação entre os valores 

conflitantes, buscando-se, com a utilização de meios proporcionalmente adequados, 

a prevalência momentânea do direito à filiação sobre a garantia constitucional da 

coisa julgada.  

Desse modo, em quaisquer destas situações apresentadas nas 

circunstâncias “a”, “b” e “c”, o que não se há de admitir, em hipótese alguma, é a 

repropositura da ação de reconhecimento de paternidade, tendo-se por fundamento, 

único e exclusivo, a suposta “injustiça” da decisão. Causa espécie, portanto, a 

decisão do Superior Tribunal de Justiça transcrita a seguir: 

 

EMENTA: Processo Civil. Investigação de paternidade. Repetição de ação 
anteriormente ajuizada, que teve seu pedido julgado improcedente por falta 
de provas. Coisa julgada. Mitigação. Doutrina. Precedentes. Direito de 
Família. Evolução. Recurso acolhido I – Não excluída expressamente a 
paternidade do investigado na primeira ação de investigação de 
paternidade, diante da precariedade da prova e da ausência de indícios 
suficientes a caracterizar tanto a paternidade como a sua negativa, e 
considerando que, quando do ajuizamento da primeira ação, o exame 
pelo DNA ainda não era disponível e nem havia notoriedade a seu 
respeito, admite-se o ajuizamento de ação investigatória, ainda que 
tenha sido aforada uma anterior com sentença julgando improcedente 
o pedido. I – Nos termos da orientação da Turma, ‘sempre recomendável 
realização de perícia para investigação genética (HLA E DNA), porque 
permite ao julgador um juízo de fortíssima probabilidade senão de certeza’ 
na composição do conflito. Ademais, o progresso da ciência jurídica, em 
matéria de prova, está na substituição da verdade ficta pela verdade real. II 
– A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso 
da investigação de paternidade, deve ser interpretada ‘modus in 
rebus’. Nas palavras de respeitável e avançada doutrina, quando 
estudiosos hoje se aprofundam no reestudo do instituto, na busca sobretudo 
da realização do processo justo, ‘a coisa julgada existe como criação 
necessária à segurança prática das relações jurídicas e as dificuldades que 
se opõem à sua ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se pode 
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olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de 
estar acima da segurança, porque sem justiça não há liberdade. IV – Este 
Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que atendam 
aos fins sociais do processo e às exigências do bem comum. 326 (grifou-se) 

 

 É oportuno observar-se que, neste julgado, foram especialmente 

consideradas algumas peculiaridades do caso concreto. Na época em que o 

primeiro processo se desenvolveu, o exame de DNA era desconhecido e pouco 

acessível, razão por que as partes não o fizeram. As provas então produzidas foram 

extremamente precárias, mas uma nova sentença baseada em prova técnica de 

grande precisão poderia modificar completamente o resultado anterior, sendo que o 

manejo de uma nova ação de investigação de paternidade poderia conduzir a uma 

decisão bem mais acertada que a anterior.  

 O acórdão põe em destaque que a coisa julgada deveria ser interpretada 

“modus in rebus”, ou seja, deve-se considerar as especificidades do objeto do 

processo. Isso não quer dizer, porém, que, em se tratando de julgamento com base 

em meras presunções, sempre será admitida a desconsideração da coisa julgada. 

Há de ser analisados e sopesados os princípios constitucionais justificadores de um 

tratamento diferenciado no trato das regras de rescisão das sentenças acobertadas 

pela coisa julgada material.   

 Conquanto a análise do caso se tenha dado topicamente, ou seja, em 

consonância com as circunstâncias do caso concreto, não se deve descartar, por 

exemplo, a ocorrência de casos em que vínculos de afetividade se estabeleçam de 

tal modo que desencorajem senão desaconselhem totalmente qualquer modificação 

da situação chancelada por sentença anterior.   

 A esse respeito, o próprio Superior Tribunal de Justiça já prolatou julgados 

em que nega a possibilidade de se preconizar a quebra generalizada da coisa 

julgada em ações sobre filiação, mormente em se tratando de situações já 

consolidadas no seio da família e da sociedade. 327 

                                                 
326 STJ, REsp. n.º 226.436/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.06.2001, DJU 
04.02.2002, RSTJ 154/403. 
327 STJ, REsp. n.º 119.346/GO, 4ª Turma. Rel. C. Alberto Direito, j. 03.10.2002, DJU 02.12.2002; e 
STJ, REsp. n.º 215.249/RS, 4ª Turma. Rel. Min. Barros Monteiro, j. 01.04.2003, Inf. STJ 168, DJU 
23.06.2003.   
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Além disso, houve falha quanto à identificação precisa dos valores 

constitucionais em conflito. Não foi a “justiça” o valor violado pela primeira decisão, 

mas o direito fundamental à filiação, que, no caso sob exame, apresentava-se em 

conflito com a garantia fundamental da coisa julgada. Além disso, como visto 

alhures, a mero sentimento de “injustiça” provocado pelo julgamento de 

improcedência em uma determinada ação não é e não pode ser, por si só, capaz de 

ensejar a desconsideração precária do julgado.   

 A decisão prolatada antes do advento do exame de pareamento 

cromossômico merece ser revista, caso o laudo laboratorial contrarie in tontum a 

sentença vergastada, não há dúvidas. Porém, o referido acórdão prescindiu de uma 

análise mais cuidadosa no que diz respeito à identificação dos valores e dos bens 

constitucionais em conflito, além de ter-se utilizado de instrumento processual 

desproporcional aos fins buscados. A permissão de ajuizamento de uma nova ação 

de investigação de paternidade, idêntica à primeira, contraria sobremaneira os 

primados constitucionais da segurança jurídica e do devido processo legal, além de 

aniquilar, por completo, a garantia constitucional da coisa julgada. O sistema 

processual pátrio prevê mecanismos rescisórios que obedecem aos princípios 

constitucionais, harmonizando, em um só instrumento processual (Ação Rescisória), 

a necessidade constante de busca da justiça das decisões e da garantia da 

segurança nas relações jurídicas. Inadmissível, pois, qualquer decisão judicial que 

suplante o sistema constitucional de processo pátrio, sob o falso argumento de 

promoção de justiça. Injustiça maior não haverá.       

  Não é difícil de perceber o grande risco que se corre ao se propor a 

relativização da coisa julgada nas sentenças, envolvendo o direito à filiação, 

mormente quando se estabelece de antemão o resultado da suposta “ponderação 

de valores”, utilizando-se de uma argumentação amparada em fundamentos óbvios 

como o de que “a justiça” deve sempre prevalecer. Dar prevalência a esse direito 

como sendo absoluto, a ponto de justificar que a sentença já proferida seja sempre 

passível de revisão, sem a submissão prévia do caso concreto a um verdadeiro juízo 

de ponderação, significa negar o próprio status de garantia fundamental conferido à 

coisa julgada, bem como a existência de colisões entre direitos fundamentais e  

formas específicas de solução desses conflitos.    
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Ao contrário do que muitas vezes se imagina, as principais controvérsias 

travadas em torno da coisa julgada e dos demais institutos processuais na 

investigação de paternidade não derivam tão-somente do surgimento de novos 

meios técnicos de investigação (exame de DNA etc.), mas, sobretudo, da alteração 

do direito material constitucional com a equiparação absoluta entre filhos havidos 

dentro ou fora do casamento, ligados por laços biológicos ou afetivos. As inovações 

científicas concorreriam debalde para o aumento das disputas envolvendo estado de 

filiação, caso não tivesse havido modificações estruturais no direito material.  

Nesse sentido, destaca Eduardo Talamini: 

 

Mas o direito material mudou não para estabelecer simplesmente alguma 
primazia da filiação biológica; não para consagrar como fundamental a 
“verdade biológica”. Alterou-se – reitere-se – para consagrar um tratamento 
na medida do possível não-discriminatório a qualquer filho. Isso também 
significa, necessariamente, o prestígio constitucional da filiação afetiva – 
reconhecido por autorizada doutrina. É dentro desse mesmo contexto que 
se compreendem e legitimam mecanismos destinados a facilitar e incentivar 
o reconhecimento voluntário de paternidade (p. ex., Lei 8.560/1992, art. 2º, 
§§ 1º a 3º). 328  

   

De fato, é necessário advertir-se que a atribuição de excessiva importância à 

“verdade biológica”, no debate sobre relativização da coisa julgada em sentenças de 

filiação, desconsidera, imprudentemente, a relevância de outros fatores – 

afetividade, estabilidade familiar etc. – em tais relações, cuja prevalência muitas 

vezes pode ser concretamente tão ou mais importante para a preservação da 

dignidade humana.  

A essas considerações deve-se acrescentar o fato de que a coisa julgada 

não possui o condão de transformar o quadrado em redondo, fazer do negro, 

branco, nem, muito menos, tornar o falso, verdadeiro. Sua função, dentro do 

ordenamento jurídico, é eminentemente prática, impedindo a renovação de 

discussões sobre o caso já decidido. Por essa razão, em se tratando de situações 

em que a busca da verdade material identifica-se no caso concreto com um direito 

fundamental, como é o caso do direito ao reconhecimento da própria identidade e da 

origem, a coisa julgada – materialmente falando-se – a pouco se presta. Um 

                                                 
328 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 591. 
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comando judicial jamais irá estabelecer um laço de afeição paterno-filial até então 

inexistente, nem, muito menos, desfazer laços de harmonia familiar já consolidados. 

Diante da impossibilidade material de impor-se afeição e harmonia entre pais e filhos 

por meio de uma decisão com trânsito em julgado, faz-se necessário, nesses casos, 

minuciosa identificação e posterior ponderação dos principais aspectos que 

entornam os conflitos envolvendo a coisa julgada e o direito à filiação, para solução 

mais adequada ao caso concreto. 

Isso se dá porque a grande maioria dos problemas enfrentados em 

sociedade passa ao largo do Direito, pois a Justiça, imparcial, intrépida e inflexível 

não consegue, em sua cegueira contumaz, alcançar a grandiosa dimensão dos 

sentimentos que envolvem as relações humanas, nem, muito menos, igualar-se a 

mais sublime das virtudes: o amor. 329 

                                                 
329 Acerca da (in)compatibilidade entre essas duas grandes virtude, recomenda-se o formidável texto  
“O Amor e a Justiça”, In: MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. A Justiça: nas lendas, nas fábulas 
e na história universal. 2.ed. Recife: Nossa Livraria, 2007, p. 283. 



 

 

249

 

CONCLUSÃO 

O Estado Democrático de Direito surge, como modelo de Estado 

Constitucional, com a hercúlea missão de harmonizar os valores liberais de 

segurança e os valores democráticos de justiça, para fins de efetivação dos direitos 

e garantias fundamentais. Eis a importância da discussão acerca da dicotomia 

existente entre segurança jurídica (legalidade) e justiça (legitimidade), em cotejo 

com a evolução das formas de organização do Estado moderno – do Estado de 

Direito ao Estado Democrático de Direito –, como contexto facilitador do debate 

acerca da famigerada tese da relativização da coisa julgada. 

A República Federativa do Brasil é constituída, nos termos do art. 1º da 

Constituição Federal, em Estado Democrático de Direito. Tal fato implica a 

exigência, nesta modalidade de organização estatal, de um tratamento privilegiado a 

dois importantes princípios: o da legalidade, que prega a prevalência do valor 

segurança, e o da legitimidade, que impõe uma maior preocupação com o valor 

justiça.  

A coisa julgada, com assento no art. 5º da Constituição, de herança liberal, 

representa, na atualidade, verdadeiro corolário do Estado Democrático de Direito, 

como garantia constitucional fundamental, privilegiando a um só tempo: o valor 

segurança nas relações jurídicas (por conferir imutabilidade às decisões judiciais) e 

o valor justiça: garantindo um fim necessário ao processo, já que seria medida de 

extremada injustiça deixar que este transcorresse indefinidamente.  

Para a desconstituição da coisa julgada e conseqüente rescisão da sentença 

sobre a qual se formou, faz-se necessária, pois, a presença de vícios extremamente 

graves a justificarem sua desconsideração. Por isso, o sistema processual civil pátrio 

enumerou hipóteses taxativas de rescindibilidade da sentença, constantes nos 

incisos do art. 485 do CPC. Por meio da Ação Rescisória, o legislador 

infraconstitucional harmonizou, de forma ideal, os valores segurança e justiça, 

admitindo a quebra da coisa julgada em casos excepcionais, porém, em um prazo 

decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão, após os 

quais se terá a chamada coisa soberanamente julgada, impassível de qualquer nova 

impugnação. 
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É, pois, inconcebível, em um Estado que se digne Democrático de Direito, a 

propagação de teses metajurídicas que preguem a prevalência absoluta seja da 

segurança jurídica, seja da justiça, porquanto esses valores jamais devem ser 

colocados em uma balança, mas harmonizados em institutos jurídicos que os 

cotejem de forma ideal. A justiça deve ser vista sempre como o escopo mais nobre 

do Direito, e a segurança como condição sine qua non de sua própria existência.  

Utilizando-se do encantador discurso da pós-modernidade, como fenômeno 

de vanguarda que prega a necessidade peremptória de se revisitar conceitos e 

institutos historicamente consagrados no seio da sociedade, propõe-se um “novo 

olhar” para a coisa julgada: fulminante, desestabilizador, devastador, exterminador.  

Nesse contexto, contrapondo-se à idéia de um ordenamento jurídico 

indiferente a valores éticos, surge o pós-positivismo, dando-se especial atenção a 

temas como: a definição das relações existentes entre valores, princípios e regras; a 

teoria dos direitos fundamentais edificada no princípio da dignidade da pessoa 

humana, e a chamada nova hermenêutica constitucional.  

Contudo, há de ter-se extrema cautela quanto ao argumento da pós-

modernidade, notadamente quanto às idéias assentadas no relativismo de institutos 

e conceitos prevalecentes por vários séculos e já sedimentados no meio jurídico. 

Teses meramente desconstitutivas, que visem, em prol de casos 

excepcionalíssimos, a modificar todo um sistema constitucional de processo voltado 

à realização do regime democrático e dos direitos e garantias fundamentais, devem 

ser peremptoriamente combatidas, face à necessidade de comprometimento do 

processualista com a ordem jurídica constitucional e não com a negação do sistema 

processual vigente.  

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XXXVI, estabelece que “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Trata-se de 

verdadeira garantia constitucional do Estado Democrático de Direito, porquanto 

tutela o instituto da coisa julgada contra o alcance direto da lei, consubstanciando o 

primado da segurança jurídica nos provimentos jurisdicionais finais. Não se deve 

restringir seu alcance tão-somente à garantia da irretroatividade da lei, não 

alcançando os institutos nele mencionados: a uma, porque as normas sobre direitos 
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e garantias fundamentais devem ser interpretadas de forma extensiva, de modo a 

proporcionar sua máxima efetividade; a duas, porque o referido dispositivo é 

oponível não só ao legislador, mas também ao aplicador da norma, que não poderia 

permanecer livre para agir ao seu bel prazer; e a três, pelo fato de a coisa julgada 

não poder ser suprimida da Constituição nem, sequer, mediante emenda 

constitucional (CF, art. 60, § 4º, IV), constituindo-se, portanto, em verdadeira 

cláusula pétrea.  

Em razão disso, a posterior declaração de inconstitucionalidade pelo STF, 

com efeitos ex tunc, da lei em que se assentou determinada sentença transitada em 

julgado, apesar de torná-la contrária à própria Constituição – porquanto albergue um 

comando que não se coaduna com o texto da Lei Maior – somente terá o condão de 

desconstituir a coisa julgada por meio do ajuizamento de Ação Rescisória, com 

fundamento na hipótese prevista no inciso V, do art. 485 do CPC, e com respeito ao 

prazo decadencial de dois anos para o manejo da referida ação.  

A lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada; nem mesmo a 

emenda constitucional. Por maior razão, esse acatamento impõe-se aos 

pronunciamentos jurisdicionais, pois são subalternos à lei, a cujo serviço se 

colocam. De tal sorte, não pode uma outra sentença valer mais que a lei e a própria 

Constituição, sendo-lhe vedado desfazer o que transitou em julgado em sentença 

anterior coberta pelo manto imutável da coisa julgada.       

Conquanto o modelo constitucional de processo, forjado à luz do Estado 

Democrático de Direito, tenha optado pela garantia da coisa julgada como instituto 

assegurador da segurança jurídica, no âmbito das relações processuais, o valor 

justiça não restou desconsiderado. O sistema processual pátrio prevê uma série de 

mecanismos senão garantidores, viabilizadores da constitucionalidade das decisões 

judiciais. Destaca-se, dentre outros, o manancial de recursos de que se pode se 

valer a parte para impugnar a sentença, em virtude da garantia do duplo grau de 

jurisdição; e a previsão de ajuizamento de Ação Rescisória, em casos de suma 

gravidade, para desconstituir sentenças de mérito transitadas em julgada.     

Baseando-se, de forma deveras equivocada, na obra do jurista português 

Paulo Otero, formulada em razão da ausência, no sistema processual constitucional 
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português, de mecanismos que viabilizam a sindicância dos atos jurisdicionais 

violadores da supremacia do Texto Constitucional, têm-se disseminado, no Brasil, a 

doutrina da relativização da coisa julgada que, utilizando-se do argumento 

dogmática e filosoficamente inadequado, com apelo quase sensacionalista, de que a 

justiça deve sempre prevalecer sobre a segurança nas relações jurídicas, apregoa a 

desconsideração desse instituto, sempre que a sentença mostrar-se injusta ou em 

contrariedade aos princípios constitucionais fundamentais, independentemente do 

não cabimento de Ação Rescisória por decurso do prazo decadencial de dois anos. 

Malgrado o grau de respeitabilidade acadêmica que detêm os prosélitos das 

várias teses apresentadas em contribuição à doutrina da desconsideração da res 

judicata, as soluções indicadas são por demais simplistas e carreadas de uma 

superficialidade preocupante diante do altíssimo grau de complexidade que envolve 

o tema em estudo, o que torna necessário um criterioso enfoque crítico dessa 

doutrina, com a indicação dos vícios identificados em suas premissas fundamentais.  

Com a denominação esdrúxula de “coisa julgada inconstitucional” – o que se 

apresenta sob a pecha de inconstitucionalidade é o conteúdo da sentença, e não a 

coisa julgada que é notoriamente um instituto constitucional –, prega-se que o valor 

justiça deve sempre se sobrepujar ao valor segurança, este último representado pela 

res judicata. Porém, não se apresenta qualquer fundamento filosófico do que se 

entende por “justiça”, passando ao largo das modernas contribuições da Filosofia do 

Direito sobre o tema.  

Incabível, outrossim, o argumento de que o instituto da Revisão Criminal, no 

âmbito do Direito Penal, tem, por fundamento, o valor justiça, a justificar o mesmo 

propósito para a eterna revisão das sentenças cíveis eivadas de supostas injustiças. 

Isto ocorre porque, o fundamento maior justificador da Revisão Criminal pro réu, a 

qualquer tempo, é o valor liberdade, corolário da dignidade da pessoa humana, e 

não a justiça ou a injustiça da sentença criminal condenatória em pena restritiva da 

liberdade do indivíduo.  

Trata-se, pois, de lutar contra a injustiça? Volte-se aos pretórios, tantas 

vezes quantas forem possíveis, para que triunfe a Justiça. E, com esse discurso, as 

lides não terão fim, e não se alcançará a tão desejada paz social, provocando-se 
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uma injustiça ainda maior: a eternização dos conflitos em sociedade. 

Possibilitar a desconstituição da sentença protegida pelo instituto da coisa 

julgada, ao bel prazer das partes as quais se acharem injustiçadas pelo resultado 

que lhes fora desfavorável, sem que sejam observadas as modalidades de rescisão 

da sentença previstas no ordenamento jurídico nacional, é, de fato, atentatório à 

segurança jurídica, aos direitos e às garantias fundamentais e ao próprio Estado 

Democrático de Direito.  

A tese da relativização da coisa julgada, nos países da Europa, visou a 

amparar direitos fundamentais, fortalecendo-os, ou porque o respectivo 

ordenamento não possuía instrumentos com a dimensão da Ação Rescisória 

brasileira, ou porque inexistia, no Direito Português, instrumento de impugnação seja 

semelhante ao Recurso Extraordinário previsto no sistema constitucional pátrio. No 

Brasil, sua finalidade tem sido a de reduzir ou de negar esses direitos. Aqui, a 

doutrina surgiu e ganhou corpo com a discussão dos planos econômicos 

malsucedidos (gatilhos salariais, expurgos inflacionários), como forma de modificar 

as sentenças condenatórias transitadas em julgado e já em fase de execução. Essa 

doutrina tem defendido o cabimento de remédios anômalos, mesmo após 

ultrapassado o prazo para ajuizamento de Ação Rescisória, para a quebra atípica da 

coisa julgada.  

Os prosélitos dessa corrente defendem desde a duvidosa Exceção de pré-

executividade até a Ação anulatória, passando pelo Mandado de segurança e pelo 

simples descumprimento da decisão judicial para fins de saneamento da 

inconstitucionalidade do provimento jurisdicional transitado em julgado. Esses 

instrumentos processuais, indicados à desconsideração precária da res judicata, 

mostram-se inadequados para o tratamento constitucional dos problemas 

apresentados porque: esbarram no pressuposto processual de inexistência de coisa 

julgada anterior; violam o princípio do devido processo legal, do duplo grau de 

jurisdição, bem como as regras constitucionais de competência constitucionalmente 

estabelecidas; não são meios processuais adequados para o desfazimento da 

sentença transitada em julgado. 
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Dentre os instrumentos processuais indicados para o desfazimento da “coisa 

julgada inconstitucional”, um sobrepõe-se pela sua audaz inconstitucionalidade: a 

possibilidade de apresentação de Embargos à execução (Fazenda Pública) ou de 

Impugnação na fase executória da sentença, com vistas à inexigibilidade do 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. É notório que a razão de ser desses dispositivos, 

implementados inicialmente pela MP 2.180/2001, foi satisfazer os interesses 

fazendários nas ações envolvendo os expurgos inflacionários, desconstituindo, 

assim, o direito fundamental dos cidadãos de verem cumpridas as decisões 

transitadas em julgado as quais lhe foram favoráveis quanto aos índices aplicáveis 

aos depósitos do FGTS da conta vinculada do trabalhador.  

Além disso, não sendo suficiente todo o longo e exaustivo percurso da etapa 

cognitiva, criaram-se dispositivos que investem o juiz da execução de um estranho 

poder de ofensa à autoridade da coisa julgada, por meio da desconstituição sumária 

e indireta da sentença transitada em julgado pela não aceitação de seu fundamento 

jurídico, configurando-se inegável derrogação das regras de cabimento da Ação 

Rescisória das sentenças.  

Negar ao decisum o seu principal efeito – ensejar execução forçada – 

consubstancia ataque à autoridade do que foi decidido em juízo após sucessivos 

atos e julgamentos, inclusive em instâncias extraordinárias. O preceito, à toda 

evidência, investe contra a segurança de que se revestem as decisões judiciais 

finais, colidindo com as determinações da Constituição Federal. 

A tendência contemporânea de ignorar o mais singular atributo da coisa 

julgada, que consiste na indiscutibilidade dos provimentos judiciais, provocará, além 

de todas as desvantagens advindas da instauração de uma insegurança geral, o fim 

da esperança de uma solução rápida e efetiva dos litígios submetidos ao Poder 

Judiciário. O que se busca é tornar vulneráveis todas as sentenças, retirando-se a 

blindagem da coisa julgada. O que razoavelmente se pode esperar é a multiplicação 

e a eternização das demandas. 
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Situações anômalas, no entanto, pedem respostas de mesma envergadura. 

Mas, de uma forma ou de outra, não se pode negar vigência à Constituição; as 

respostas devem ser procuradas de outra maneira e sugeridas ao abrigo da Carta 

Maior. 

A hermenêutica constitucional estuda os métodos de interpretação voltados, 

especificamente, às normas constitucionais. Como os casos envolvendo a 

relativização da coisa julgada envolvem conflito entre valores e bens 

constitucionalmente protegidos, a busca de solução para os problemas 

apresentados deve ser feita sob o pálio dos métodos de interpretação 

especificamente constitucional, com especial atenção ao balancing estrito, à 

concordância prática (ou harmonização), à razoabilidade e à proporcionalidade.  

Apesar de serem alvos de muitas dúvidas e confusões, a melhor doutrina 

diferencia, tecnicamente, esses postulados. 

Enquanto a ponderação refere-se ao balanceamento de valores e de bens 

constitucionalmente protegidos, buscando-se a prevalência tópica de uns sobre os 

outros, a proporcionalidade preocupa-se com os meios utilizados para a solução dos 

conflitos entre normas constitucionais, ou seja, se os instrumentos utilizados são 

adequados, necessários e proporcionais in stricto sensu, para o atingimento do fim 

almejado. Destarte, após identificados os pesos in concreto dos valores e/ou bens 

em conflito e, consequentemente, aqueles que devem prevalecer, é necessário, 

ainda, que se balize quão intensamente a solução indicada por esses valores ou 

bens deve prevalecer sobre os demais, sendo imprescindível, para tanto, graduar a 

intensidade dos efeitos da solução acolhida. Cabe, portanto, decidir qual será o grau 

apropriado em que a solução deve ser aplicada, tendo, por fio condutor de todo esse 

processo, a tríplice manifestação do princípio da proporcionalidade (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).   

Recorrendo-se a esses métodos de interpretação constitucional para o 

tratamento dos casos mais emblemáticos envolvendo a chamada “coisa julgada 

inconstitucional”, verificou-se, pelo uso do balancing (ou contrapeso de bens e de 

valores constitucionalmente protegidos) que, em alguns casos, inexiste sequer 

verdadeiro conflito entre direitos e garantias fundamentais. Trata-se, do contrário, de 
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mera preclusão do direito de insurgir-se, em tempo hábil, contra a decisão judicial 

eivada de inconstitucionalidade, pela via rescisória tradicional.  

  Porém, nos casos envolvendo real conflito entre princípios que alberguem 

bens ou valores constitucionalmente protegidos, deve-se valer da técnica de 

ponderação dos valores fundamentais envolvidos como único meio 

constitucionalmente legítimo de solucionar o conflito, no caso concreto, seguindo-se, 

para tanto, os seguintes parâmetros razoavelmente objetivos. 

A ponderação envolve, necessariamente, a identificação exata dos princípios 

em conflito e a posterior atribuição de sua importância por meio da análise fática das 

peculiaridades do caso concreto, para que, ao fim da tarefa ponderadora, possa-se 

decidir a respeito da prevalência de um ou alguns sobre os demais, definindo-se, 

inclusive, os limites de aplicação da solução apresentada, com o mínimo de 

sacrifício possível dos demais princípios em detrimento.  

Cumpre, ainda, definir o meio processual mediante o qual se desenvolverá a 

quebra atípica da coisa julgada. Essa tarefa deve pautar-se no princípio da 

proporcionalidade, obedecendo aos seus subprincípios: da adequação (a medida 

tem de ser a mais adequada para que se atinja o fim almejado); da necessidade 

(escolha do meio mais brando possível e estritamente necessário para a 

consecução do fim eleito e que provoque mínima restrição aos bens e valores em 

detrimento), e da proporcionalidade em sentido estrito (os malefícios advindos do 

sacrifício imposto ao valor em desvantagem devem ser menores do que os 

benefícios propiciados ao valor prevalecente).     

Esse meio proporcionalmente adequado para, por meio da ponderação de 

valores e de bens constitucionalmente tutelados, desconsiderar o instituto da coisa 

julgada em prol da afirmação de um outro direito fundamental, de maior peso no 

caso concreto, consiste na utilização, ao máximo, das regras de rescisão previstas 

infraconstitucionalmente, com algumas adaptações necessárias à solução 

constitucional do problema. Eis a razão de falar-se, para o tratamento de casos 

envolvendo a “coisa julgada inconstitucional”, do manejo de uma “Ação Rescisória 

Especial”.        

Isso se dá porque, o que se há de relativizar, sob a análise do caso 

concreto, é, por exemplo, a interpretação das hipóteses taxativas de rescisão, ou até 
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o termo inicial de contagem do prazo decadencial previsto para a propositura da 

referida ação, preservando-se, ao máximo possível, os critérios essenciais exigidos 

para a desconstituição da coisa julgada pela via rescisória comum, sob pena de, 

assim não se agindo, desnaturar por completo o instrumento processual 

constitucional idealizado para esse fim.  

Contudo, não se poderá permitir que a rescindibilidade excepcional da 

sentença vigore ad aeternum, sob pena de potencializar a agressão aos valores 

constitucionais harmonicamente conjugados (segurança jurídica e justiça), que deve 

ser a mínima possível. Isso acontece porque a existência de um prazo decadencial 

para o ajuizamento da rescisória privilegia a segurança jurídica, enquanto a 

possibilidade de revisão do caso julgado nas hipóteses legalmente previstas busca 

conferir maior justiça à decisão. Por isso, a “Ação Rescisória Especial”, para ser 

considerada constitucional e consentânea com o Estado Democrático de Direito, 

deve pautar-se em ambos os valores – segurança jurídica e justiça – procurando 

harmonizá-los em um instrumento processual que busque uma solução afirmadora 

dos direitos e garantias fundamentais consagrados.  

Uma única hipótese, porém, parece carecer do manejo de uma “rescisória 

especial” – assim considerada a ação idêntica à rescisória convencional, exceto 

quanto à regra de contagem do prazo decadencial e quanto à necessidade de 

anterior ponderação dos bens/valores em conflito –: a constatação inequívoca de 

que o exercício do direito de desconstituir a sentença eivada de vício pela via 

rescisória usual não pôde, sequer, ser exercido, tendo em vista que, somente após o 

transcurso de dois anos contados do trânsito em julgado da sentença, a parte, cujo 

direito foi violado, tomou ciência do fato gerador da rescindibilidade da decisão.   

Enquadram-se, nessa hipótese, portanto, o caso do fazendeiro examinado por 

Eduardo Couture e o caso de superveniência do exame de pareamento 

cromossômico após o biênio decadencial rescisório. 

Por fim, entende-se, como solução mais plausível, a que determina como 

termo inicial, para o cômputo do prazo decadencial, a data de ciência do laudo 

laboratorial confirmatório ou negatório da paternidade ou o dia em que se tomou 

ciência do conluio fraudulento que provocou a nulidade da decisão. No entanto, 

referida solução contraria a regra expressa do art. 495 do CPC, segundo o qual “o 
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direito de propor Ação Rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito 

em julgado da decisão”. Por isso, tal possibilidade só poderia ser implementada de 

lege lata, por meio da ponderação de bens e valores constitucionais, proposta 

alhures, senão, a flexibilização do termo inicial legalmente previsto para a 

propositura da rescisória só poderá ser idealizada de lege ferenda, por necessidade 

premente de modificação da legislação processual atualmente em vigor. 
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