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RESUMO 
 
GONÇALVES, F. M. Coisa julgada inconstitucional superveniente: a positivação da tese 
relativizadora consagrada nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil brasileiro. 2013. 180 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2013. 
 
O ponto de partida deste estudo é o fascínio que a coisa julgada gera no mundo do direito e as 
implicações que todas as complexidades inerentes ao instituto irradiam na sociedade. A 
importância histórica da coisa julgada, bem como o princípio da segurança jurídica, também 
assumiram posição de destaque na presente dissertação, sendo certo que estamos diante de um 
tema polêmico não só no meio jurídico, mas também no cenário social, visto que os cidadãos, 
ao submeterem suas pretensões ao crivo do Judiciário, esperam a plena e justa satisfação de 
seus interesses, o que nem sempre ocorre. Destarte, em decorrência das falhas cometidas pelo 
Estado, em específico o Poder Judiciário, parece inevitável e até mesmo aceitável a defesa da 
desconsideração da coisa julgada. Apesar de se tratar de tema consideravelmente amplo, o 
objetivo fulcral deste trabalho é analisar especificamente as normas insculpidas nos artigos 
475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil brasileiro, que promoveram a 
consagração da chamada coisa julgada inconstitucional superveniente. Por conseguinte, 
verificar-se-á se a relativização da coisa julgada consagrada por estes artigos configura uma 
opção constitucionalmente válida. Em suma, mais do que impor soluções, o que se pretende 
com a presente abordagem é promover uma desvinculação de falsas ideias, evidenciando a 
importância da coisa julgada para a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. 
 

Palavras-Chave: Coisa Julgada; Coisa Julgada Inconstitucional Superveniente; Segurança 
Jurídica; Relativização; Poder Judiciário; Estado Democrático de Direito. 
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ABSTRACT 

 

The starting point of our study relates with the fascination and effects that res judicata 
generates in law and corresponding implications for the society. The historical importance of 
res judicata, and the need to prevent inconsistent Court rulings, also assumed a relevant role 
in this dissertation, taking into account the controversial nature of the subject in the law 
community, but its effects for the society. This is particularly true and relevant for citizens 
who seek in Court a reasonable and fair legal remedy for their claims, but may not occur as 
originally expected. Thus, in view of the errors committed by the Judicial Branch, in the 
execution of its constitutional powers and obligations, it appears to be inevitable and 
acceptable to sustain and defend the reexamination and the reversibility of res judicata. 
Although this is a considerably broad subject, the main issue of this study is to specifically 
examine the provisions set forth the Brazilian Procedural Code, in particular articles 475-L, 
§1º and sole paragraph of 741, regarding the unconstitutionality of res judicata. In view of 
that, we will question if the reversibility of res judicata set forth in these articles represent a 
valid option, from a constitutional standpoint. In few words, more than defining or bringing 
any solution, our purpose is to dissipate any conventional misconceptions related with this 
subject, evidencing the importance of res judicata for the survival of the Democratic State 
under the Rule of Law. 
 
KEYWORDS: Res Judicata; Reexamination; Reversibility of res judicata; Unconstitutionality 
of Res Judicata; Democratic State under the Rule of Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A repercussão do instituto da coisa julgada em âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, especialmente em terrae brasilis, é inegável, irradiando seus efeitos para 

além da esfera acadêmica, até alcançar os jurisdicionados. A dimensão do tema adquire maior 

relevo, quando se passa a admitir a possibilidade de afastamento de sentenças já transitadas 

em julgado.  

  Nesse embate, um assunto que parecia estritamente jurídico ultrapassa as 

barreiras da discussão teórica, se tornando verdadeiramente fascinante e capaz de mostrar, na 

prática, a efetiva relevância do direito na sociedade e, principalmente, o potencial de 

influência dos cidadãos sobre as normas e instituições jurídicas1, fator que justifica a escolha 

do tema que se propõe a analisar.  

  Ovídio Baptista ressalta que, nos dias atuais, não deve surpreender que a 

instituição da coisa julgada, tida como sagrada na primeira modernidade, entre em declínio2, 

sendo forçoso afirmar que esta mudança espelha um processo de mudança de postura dos 

próprios jurisdicionados.  

  Tal premissa é fulcral para o correto deslinde do tema, reconhecendo-se que, 

diante da necessidade incondicional de satisfação dos seus interesses, a sociedade vislumbre a 

relativização da coisa julgada como uma espécie de “luz no fim do túnel”, Por consequência, 

é compreensível e justificado o crescente movimento em prol da mitigação da estabilidade das 

decisões judiciais.  

  O tema é fascinante. Porém, sua abrangência indica ser impossível contemplá-

lo em totalidade, constituindo tarefa impossível analisar em pormenores todas as teses 

relativizadoras trazidas a lume na atualidade. Considerando, pois, o requisito de delimitação 

do objeto de estudo, optou-se por enfrentar de forma generalista alguns pontos essenciais que 

gravitam em torno do instituto da coisa julgada, até mesmo por questões de concatenação 

lógica. 

  Além disso, com intuito de contextualizar a análise, considera-se indispensável 

                                                        
1 Demonstrando a influência que a sociedade exerce sobre o direito, Ovídio Baptista destaca: “Vivemos um 
tempo singular, que alguém qualificou de a ‘era da incerteza’. Além do ‘fim das certezas’, como disse Ilya 
Prigogine, um dos mais respeitados físicos contemporâneos, nossa era notabiliza-se por uma compulsiva e cada 
vez mais ampla destruição do que fora, na véspera, acolhido com entusiasmo. Como já dissera Karl Marx, numa 
frase que se tornou célebre, a modernidade faz com que ‘tudo o que seja sólido desmanche no ar’. As coisas que 
pareciam perenes, mesmo as coisas sagradas, ou aquelas tidas como naturais, como a família, acabam 
desfazendo-se, ante a voracidade das transformações culturais”. BAPTISTA, Ovídio. Coisa julgada relativa? 
Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Ovidio%20Baptista%20-formatado.pdf. Acesso: 29/08/2012. 
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trazer à baila fundamentos históricos nos quais radicam os alicerces que sustentam o instituto 

que constitui o objeto da pesquisa. Noutros termos, os aspectos históricos tornar-se-ão 

imprescindíveis, pois, sem eles, é simplesmente impossível que se reconheça o real papel da 

coisa julgada.  

  Fixadas tais premissas, fundamentais para o debate, torna-se possível caminhar 

rumo à investigação específica das normas insculpidas nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil.  

  Os mencionados artigos, conforme veremos oportunamente, são responsáveis 

pela positivação da tese relativizadora no processo civil brasileiro, consagrando a chamada 

relativização por inconstitucionalidade superveniente. 

Trata-se de um permissivo para que se eleve a efeito a desconstituição de 

sentenças transitadas em julgado em sede de execução ou cumprimento de sentença em 

virtude de posterior declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

  Para atingir o cerne da defesa da inconstitucionalidade dos artigos 475-L, §1º e 

741, parágrafo único, do CPC, delineia-se um cronograma propedêutico, que torna viável 

detida análise do instituto da coisa julgada e da evolução do relativismo no Brasil e, por 

vezes, no direito comparado.  

  Posteriormente, será problematizada a atuação do Supremo Tribunal Federal, 

que, diante desta inovação legislativa, reafirma-se como o portador da vontade soberana, 

vontade esta que gozaria de força para suplantar a própria coisa julgada.  

  Levando em conta a natureza do objeto da investigação, julgou-se oportuno 

tecer considerações a respeito da importância da segurança jurídica, que constitui bússola do 

processo, notadamente em um Estado Democrático de Direito, questão esta que constitui uma 

das âncoras do presente estudo. 

  Ao longo do trabalho, restará evidente que a análise do tema encontra 

justificativa, à medida que constitui fecundo foco de onde irradiam novos problemas 

extremamente relevantes à concretização do acesso à justiça.    

  Nessa linha de argumentação, acredita-se que os resultados obtidos ao final, os 

quais podem ser incorporados a outros trabalhos, por certo, contribuirão para aprofundamento 

do conhecimento do assunto e, principalmente, à prática de profissionais que militam no 

mesmo intuito, nas diferentes instâncias do poder judiciário.  

  A fim de evitar conclusões precipitadas (no sentido de que a defesa da 
                                                                                                                                                                             
2 Idem. 
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soberania da coisa julgada, no atual cenário, é algo utópico), registre-se que, em nenhum 

momento, são ignoradas as imperfeições do aparelho judiciário brasileiro.   

  Todavia, cumpre ressaltar que tais imperfeições não podem ser vistas como 

aptas a ensejar o afastamento da coisa julgada, sob pena de condicionarmos a autoridade do 

instituto à qualidade do aparato estatal, o que seria extremamente perigoso.  

  Em breves linhas, vale sublinhar que a relativização da coisa julgada não 

representa medicamento decisivo, ou panaceia à cura das patologias judiciais. Desconsiderar a 

coisa julgada como se nunca tivesse existido possui efeitos colaterais gravíssimos, os quais 

trazem consigo o risco de superar os benefícios trazidos. 

  Fato é que, ao analisarmos o tema, alguns idealismos e emoções precisarão ser 

necessariamente afastados, como muito bem destaca Leonardo Greco em obra de grande valia 

para o estudo do assunto3.  

  Os autores que militam em prol da defesa da coisa julgada em detrimento da 

sua desconsideração não ignoram as inúmeras mazelas que assolam o poder judiciário 

brasileiro. Tais autores, por outro lado, não encaram o problema emocionalmente, analisando 

técnica e objetivamente os malefícios e benefícios que degradação da coisa julgada poderá 

provocar.  

  O grande equívoco daqueles que inferiorizam a importância da coisa julgada 

nos dias atuais é exatamente o liame entre a técnica e a emoção: o clamor exacerbado por 

justiça (seja lá o que justiça objetivamente queira dizer) acaba afastando a análise jurídica dos 

casos, imputando-se ao processo todas as deficiências de um Estado que apresenta 

deficiências crônicas. 

  Ernani Fidélis dos Santos prestou relevantes esclarecimentos, ao destacar o 

equívoco, hoje lugar comum, de acusar o processo e os processualistas como responsáveis 

pelas imperfeições da atividade jurisdicional, o que deturpa a realidade e impulsiona a 

implementação de mudanças paliativas no âmbito do direito4. 

É imperativo, portanto, superar o viés emocional, aceitando que o processo não 

pode ser culpado por todos os desvios da atividade jurisdicional.  Somente assim, é possível 

conhecer a estrutura regente da problemática em tela, evitando que os estudos sobre a 

                                                        
3 “Parece-me que o tema deve ser analisado a partir de certas premissas, sem as quais o intérprete e o jurista 
podem ser levados a encarar o problema emocionalmente, movidos pelo nobre sentimento da busca incessante da 
justiça, mas na verdade muitas vezes influenciados por uma prévia e subjetiva valoração do justo e do injusto, 
que vai em busca dos argumentos para fundamentar conclusões previamente estabelecidas”. GRECO, Leonardo. 
Ainda a coisa julgada inconstitucional. In: Estudos de Direito Processual. Rio de Janeiro: Editora Faculdade de 
Direito de Campos, 2005, p. 558. 
4 SANTOS, Ernane Fidélis dos. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Coisa Julgada Inconstitucional. 
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relativização da coisa julgada se transformem em meras tentativas de satisfação das emoções 

que movem os jurisdicionados. 

  Em conferência pronunciada no seminário O Direito do Século XXI, Barbosa 

Moreira previu e tratou dos possíveis mitos que permeariam o futuro da justiça5. Hoje, tendo 

chegado este futuro, em pleno século XXI, é possível evidenciar um novo mito não destacado 

por Barbosa Moreira naquele momento: a ideia de que a imutabilidade e indiscutibilidade das 

decisões judiciais representa óbice à plena satisfação dos interesses dos jurisdicionados.    

  In casu, o que realmente interessa são as hipóteses nas quais a coisa julgada 

encontra respaldo constitucional e, em decorrência de entendimento ulterior por parte do 

Supremo Tribunal Federal, decisão anterior acobertada pela coisa julgada torna-se 

inconstitucional (inconstitucionalidade superveniente). 

  Diante do exposto, neste estudo a pergunta norteadora é resumida nos 

seguintes termos: seria possível afastar a coisa julgada, em nome de suposta supremacia da 

Constituição, ainda que a alegada supremacia se evidencie posteriormente ao trânsito em 

julgado de dada decisão já transitada? 

  A presente dissertação parte da premissa de que não há como se vilipendiar a 

coisa julgada em nome de uma supremacia constitucional evidenciada posteriormente ao 

trânsito em julgado de uma decisão, mais precisamente de uma decisão que se encontre em 

fase de cumprimento de sentença ou execução, o que imporia a inconstitucionalidade dos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC.  

  Como se trata de discussão de meios, sem qualquer intenção de impor fins, 

nem sempre será possível encontrar soluções exatas a todas as perguntas possíveis, o que 

torna o debate tão importante quanto a própria conclusão do presente estudo. O que se 

pretende é fortalecer a desvinculação das falsas ideias que comprometem todo um “terreno”6. 

   Em síntese, o estudo da coisa julgada, por si só, seria um dos mais polêmicos 

e intrigantes do Direito Processual7, especialmente se estivermos diante de um provável 

afastamento da malfadada soberania estatal. Quando se acrescentam ao estudo 

questionamentos referentes às declarações de inconstitucionalidade exaradas pelo STF, o tema 

                                                                                                                                                                             
Prefácio à 2a Edição. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. 
5 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. In: Temas de Direito Processual - Oitava 
Série. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004, p. 07.  
6 “Nenhuma construção sólida pode erguer-se sobre terreno minado. Se queremos edificar um novo aparelho 
judicial, isento das chagas que enfeiam a face da justiça, é mister antes de mais nada que nos libertemos de falsas 
ideias (...). Elas turvam a nossa visão e nos induzem a caminhos pelos quais , em vez de avançar, corremos o 
risco de cair no mais profundo despenhadeiro”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. cit. p. 12. 
7 GONÇALVES, William Couto. Garantismo, Finalismo e Segurança Jurídica no Processo Judicial de 
Solução de Conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p.163. 
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traz trazendo à tona importantes assuntos subjacentes, tais como segurança jurídica, Estado 

Democrático de Direito, supremacia constitucional, limites da atuação do STF, dentre outros. 
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1 ASPECTOS PROPEDÊUTICOS ESSENCIAIS 

1.1 O conceito de coisa julgada no tempo 

 

  Ao fazer alusão ao conceito de coisa julgada, antes de qualquer análise mais 

detida, cumpre estabelecer uma nítida separação entre espécie e gênero, respectivamente, 

coisa julgada formal e coisa julgada material, as quais serão tratadas em momento posterior 

da pesquisa. Todavia, cumpre adiantar que, quando se faz menção à coisa julgada material, 

trata-se de um gênero, que comporta a espécie coisa julgada formal.    

  Nessa concepção, não é possível admitir que se trata de espécies de um mesmo 

gênero, eis que, quando se fala em “conceito de coisa julgada no tempo”, o foco é o gênero, 

qual seja, a coisa julgada material. 

Porém, não se pode ignorar divergências sobre o assunto, havendo autores que 

sequer estabelecem a distinção, mencionando que a coisa julgada deve ser vista como algo 

único, o que, embora discutível, reforça a ideia de que não existiriam duas espécies de coisa 

julgada, mas somente um único gênero8. 

  Quando se lança um olhar mais profundo sobre a coisa julgada material, é 

elucidativo investigar as mutações da sua concepção ao longo do tempo, especialmente no 

período moderno. É justamente sobre o desenvolvimento da conceituação da coisa julgada 

(gênero) que se passará a tratar adiante. 

  De pronto, cumpre alertar que diversos estudiosos, quando se propõem a 

investigar a evolução do conceito da coisa julgada, se apegam à concepção de Liebman e 

acabam por não fazer menção à contribuição de outros autores relevantes.  

  Como sublinhou Tesheiner, a teoria de Liebman é dominante entre nós, não 

podendo ser ignorada9. Mas, não se pode perder de vista o fato de que a conceituação da coisa 

julgada encontra na contribuição de Giuseppe Chiovenda o seu ponto de partida.  

  Ao afirmar que a jurisdição representava a atuação da lei, Chiovenda acabava 

por definir a coisa julgada como sendo um consectário lógico da vontade legislativa afirmada. 

De acordo com o autor, a coisa julgada seria o próprio bem da vida reconhecido através da 

atuação da vontade da lei10.  

  A partir desse entendimento, é compreensível que, modernamente, a coisa 

                                                        
8 NIEVA-FENOLL, Jordi. La cosa juzgada. Barcelona: Atelier libros jurídicos, 2006, p. 85. 
9 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 72. 
10 “Acaba afirmando el autor que la cosa juzgada no sería más que el proprio bien de la vida que se ha 
discutido em el processo, después de que el Juez – cómo no, actuando la volunta de la ley – lo haya reconocido 
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julgada seja definida como consagração da vontade legal concretizada pelo juiz, 

abandonando-se a anterior concepção romana, que definia a coisa julgada como fenômeno 

intrínseco à consumação da relação processual11.  

  Vale lembrar que, de acordo com a concepção romana, a coisa julgada 

derivava da estrita obediência às formas estabelecidas, pois, naquela época, vigorava um 

formalismo exacerbado. Assim, respeitadas as formalidades existentes, a coisa julgada 

existiria. Em caso negativo, sequer haveria que se falar em coisa julgada (confundiam-se as 

noções de nulidade e inexistência).  

  No direito romano as sentenças eram estáveis porque representavam a 

consumação das relações processuais formalmente escorreitas. Conforme lição de Chiovenda, 

as sentenças representavam a concretização da lei pelo juiz, que era considerado um 

verdadeiro portador da vontade da lei.  

  Apesar de definir a coisa julgada, o pensador em tela reconhecia a fragilidade 

das definições conferidas ao instituto, chegando a afirmar em sua obra Sulla cosa giudicata, 

que o modo de entender a autoridade da coisa julgada se submete a lentas e progressivas 

transformações, o que permite admitir a existência de inúmeros conceitos ao longo da história 

para definir um só instituto12.  

Outro autor de igual importância à formulação do conceito de coisa julgada foi 

Carnelutti. Ao propor um aperfeiçoamento do conceito “chiovendiano”, Carnelutti afirma que 

a força da coisa julgada, mais do que possuir razão de ser ancorada na vontade das leis, 

representa a concretização de uma autoridade proveniente do Estado13.  

Assim concebida, a manifestação do juiz, mais do que concretizar a vontade 

das leis, representa a declaração da vontade estatal, tornando concreta a norma abstrata por 

intermédio das sentenças.  

Ada Pellegrini destaca que as orientações de Chiovenda e Carnelutti não 

divergem de forma substancial, visto que ambas vêem na coisa julgada um efeito da sentença, 

identificando-a com a decisão proferida pelo juiz14.  

Fato é que as contribuições de Chiovenda e Carnelutti foram de grande valia 

para a conceituação do instituto da coisa julgada, possuindo alguns pontos de contato com a 

                                                                                                                                                                             
o denegado, y de esa forma devenga incontestable”. NIEVA-FENOLL, Jordi. Op. cit., p. 54. 
11 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença e outros Escritos sobre a Coisa Julgada, 4a 
ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 14. 
12 CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla cosa giudicata. In: Saggi di diritto processuale civille, II, p. 399. 
13 CARNELUTTI, Francisco. Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano. Tradução (em espanhol): Jaime 
Guasp, Barcelona: Bosch - Casa Editorial, 1942, p. 97. 
14 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit., p. 20. 
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res iudicata romana, sendo o principal deles o zelo pela certeza e segurança das regras.  

O resgate de determinados conceitos romanos superou o enfraquecimento que 

o conceito de coisa julgada teve no período feudal, quando deixou de refletir a aplicação das 

regras para assumir um caráter de verdade judicial, ideia esta que encontra respaldo em um 

conhecido brocardo: “a coisa julgada transforma o quadrado em redondo, altera os laços de 

sangue e transforma o falso em verdadeiro”. 

  Chegando à importante doutrina de Liebman, insta salientar que este autor foi 

responsável pela precisa distinção entre coisa julgada e efeitos da sentença. Segundo a lição 

de Liebman, “coisa julgada é uma qualidade da sentença – e não um dos seus efeitos”15.  

Assim entendida, a coisa julgada não seria um efeito, mas uma qualidade 

especial denominada autoridade, que reveste a sentença de determinados atributos, tais como 

imutabilidade, indiscutibilidade e estabilidade.  

  Tal definição promove uma ruptura entre o instituto da coisa julgada e a 

eficácia da sentença, cujos laços eram defendidos tanto nas obras de Chiovenda, quanto nas 

de Carnelutti. Vale assinalar a análise de Talamini, segundo a qual já em Chiovenda se pode 

notar um esboço de superação da noção antes reinante, sendo lançadas afirmações que se 

prestam a distinguir os efeitos da sentença da autoridade da coisa julgada16, tendo Liebman 

apenas se aperfeiçoado um esboço já existente. 

  Hodiernamente, quando se fala em coisa julgada, tende-se a pensar na 

autoridade das decisões transitadas em julgado, autoridade esta que não pode ser confundida 

com uma questão de eficácia, pois, mais do que isso, representa uma qualidade inerente às 

sentenças.  

A contribuição de Liebman é destacada na análise de Dinamarco, que afirma 

ser a distinção entre eficácia da sentença e a autoridade de seus efeitos seria uma das mais 

“elegantes conquistas da ciência processual no século das luzes processuais, sendo a 

consciência de que se trata de dois fenômenos distintos a chave para a solução de muitos 

problemas teóricos e práticos relacionados com o instituto”17. 

  Tesheiner recorda que, no anteprojeto do Código de Processo Civil de 1973, 

definia-se a coisa julgada como qualidade da sentença, numa clara adesão à teoria de 

Liebman18. Todavia, muito embora a relevância da contribuição de Liebman seja manifesta, o 

                                                        
15 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 33. 
16 Idem. 
17 DINAMARCO, Cândido. Instituições de Direito Processual Civil - Volume III. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 314. 
18 TESHEINER, José Maria. Op. cit., p. 72. 
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legislador, ao converter o projeto em lei, entendeu pela não adoção da sua definição, 

passando-se a falar em eficácia da sentença, conforme exaltado por Nelson Nery Jr.19.  

  Ao que tudo indica, o legislador não agiu corretamente quando ao não adotar o 

conceito de Liebman no artigo 467, do CPC, pois a coisa julgada material não é uma eficácia, 

mas sim, uma verdadeira autoridade. 

  Em contrapartida, cabe assinalar que a teoria de Liebman padecia de grave 

equívoco. Apesar de entender que coisa julgada não se confundia com eficácia da sentença, o 

que é louvável, mencionava que a imutabilidade e indiscutibilidade decorrentes da coisa 

julgada deveriam incidir sobre os efeitos da sentença.  

  É conveniente assinalar que o imutável e indiscutível, não são os efeitos da 

sentença, mas a própria sentença. Nesse sentido, justificando a não adoção da teoria de 

Liebman, Barbosa Moreira anuncia que se alguma coisa escapa ao selo da imutabilidade, são 

justamente os efeitos da sentença20.  

  De qualquer forma, apesar da ressalva muito bem colocada por Barbosa 

Moreira21, muitos processualistas adotam o entendimento de que coisa julgada material deve 

ser caracterizada como a imutabilidade dos efeitos da sentença.  

  De acordo com a teoria de Liebman, quando um juiz profere determinada 

sentença terminativa, ele produz uma decisão que somente tem efeitos nos limites do processo 

em que é proferida. Por outro lado, quando a sentença é definitiva, ela também produz 

consequências fora do processo: e as consequências práticas que só a sentença definitiva 

produz, Liebman denominou de efeitos da sentença. 

  Em suma, a par das controvérsias acerca do conceito de coisa julgada, um 

entendimento é unívoco: ainda que várias sejam as fórmulas destinadas a explicar o 

misterioso instituto da coisa julgada, fazem-na todos em última análise equivaler à criação de 

uma declaração irrevogável22.  

  Portanto, embora possa haver divergência no que concene à natureza da coisa 

julgada, discutindo se é ou não um efeito da sentença ou uma característica especial 

denominada autoridade que incide sobre a sentença (ou, para Liebman, sobre os efeitos de 

                                                        
19 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 680. 
20 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. In: Direito processual civil: ensaios e 
pareceres. Rio de Janeiro: Borsói, 1971. p. 139. 
21 A crítica de Barbosa Moreira consiste em um aperfeiçoamento da teoria de Liebman. Ninguém ousa duvidar 
que a teoria de Liebman promove um grande ganho ao promover a distinção entre efeitos da sentença de coisa 
julgada. No entanto, coube a Barbosa Moreira evidenciar a falha desta teoria, exaltando que coisa julgada não é a 
imutabilidade dos efeitos da sentença. Idem. 
22 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p. 20. 
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sentença), ninguém ousa negar que a coisa julgada é o ponto máximo da segurança jurídica 

nas relações, constituindo um instrumento indispensável à afirmação da autoridade do 

Estado23. 

 

1.2 Trânsito em julgado, preclusão (máxima) e coisa julgada material 

 

  Trânsito em julgado, preclusão máxima e coisa julgada material constituem 

fenômenos umbilicalmente relacionados, sendo certo que o trânsito em julgado de uma 

determinada decisão faz com que ocorra a preclusão máxima, consectária imediata do trânsito 

em julgado em determinado processo. 

A preclusão máxima, dessa maneira, seria consectário imediato do trânsito em 

julgado. Portanto, consolidada uma decisão, esta passa a ser indiscutível24, viabilizando-se a 

formação da coisa julgada material.  

Os conceitos acima elencados, neste ensaio, serão tratados conjuntamente e de 

forma não exaustiva, sendo traçadas apenas as noções que se fizerem mais importantes para o 

prosseguimento do estudo.  

O que se pretende ao explorar tais conceitos é possibilitar o estabelecimento de 

um link entre trânsito em julgado, preclusão máxima e coisa julgada material, evidenciando o 

objetivo destas manifestações: estabilização das situações jurídicas, de forma a evitar que as 

partes possam requerer nova análise de determinado objeto. Impede-se, ainda, que o próprio 

juiz, por si só, efetue nova análise sobre decisões já proferidas (preclusão pro iudicato). 

  Embora, na atualidade, seja possível visualizar a preclusão como uma 

verdadeira faceta da segurança jurídica, assim como ocorre com a coisa julgada material, 

deve-se chamar a atenção para o fato de que nem sempre a preclusão se mostrou aliada ao 

ideal de estabilidade.  

  A origem da preclusão remonta ao direito romano-canônico, consoante lição 

de Mitidiero25, surgindo como uma espécie de penalidade àquele que não impulsionasse a 

marcha processual26.  

Manoel Caetano Ferreira Filho recorda que o grande responsável pela 

                                                        
23 MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada inconstitucional, 2a ed. São Paulo: RT, 2010, p. 63. 
24 MARQUES, José Frederico Marques. Instituições de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 1958, v.5, 
p. 37. 
25 MITIDIERO, Daniel Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil brasileiro: Arts. 154 a 269. São 
Paulo: Memória Jurídica Editora, 2005, p. 133. 
26 “A preclusão é um dos institutos de que se pode servir o legislador para tornar o processo mais rápido, 
impondo ao procedimento uma rígida ordem de atividades que o compõem”. FERREIRA FILHO, Manoel 
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sistematização do instituto da preclusão como conhecemos hoje foi Chiovenda27, que se 

preocupou em analisar o instituto de forma genérica, buscando adotar um único conceito que 

abarcasse todas as hipóteses.  

  Foi assim que Chiovenda conceituou a preclusão como a perda, extinção ou 

consumação de uma faculdade processual devido ao atingimento dos limites previstos em lei 

para o seu exercício28, definição esta que foi albergada pelo artigo 183, do Código de 

Processo Civil brasileiro.  

  De acordo com Nelson Nery Jr., a perda da faculdade para praticar 

determinado ato abrange não somente as partes, muito embora estas sejam as principais 

destinatárias, mas também o juiz, que não poderá decidir novamente a respeito de questões já 

preclusas29.  

  A noção de preclusão demonstra que não pode haver condescendência com 

retrocessos, precipuamente, quando se leva em conta que o processo constitui instrumento de 

exercício da jurisdição, composto por um conjunto de relações ou vínculos jurídicos 

“unitariamente direcionados a um único fim: a prestação jurisdicional em relação a 

determinada demanda”30.  

  Do exposto, depreende-se que o processo possui objetivo finalístico, 

impossibilitando retorno a situações já findas. Ora, se o processo deve “andar sempre para 

frente”, basta que seja proibido o retrocesso. Assim, a coisa julgada formal seria o ponto 

máximo da vedação ao retrocesso.  

  Diante de tais considerações, é possível se afirmar que a coisa julgada formal 

seria uma espécie de “preclusão máxima” existente no ordenamento jurídico brasileiro31. 

Tanto é assim que Humberto Theodoro Jr. afirma que a coisa julgada formal tão-somente 

representa o “último elo da cadeia das sucessivas preclusões que encaminham a relação 

processual para a coisa julgada material, esta, sim, um fenômeno que ultrapassa a preclusão e 

                                                                                                                                                                             
Caetano. A preclusão no direito processual civil. Curitiba: Juruá, 1991, p. 14. 
27 Idem. 
28 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, V.III. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 
155. 
29 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 446. 
30 GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil, V.I. Rio de Janeiro: Forense, p. 417. 
31 Em sentido contrário, Ada Pellegrini Grinover não concorda com a aproximação entre os conceitos de 
preclusão e coisa julgada formal. Nesse sentido, a autora afirma: “Muito embora a distinção entre coisa julgada 
formal e material realizada por Liebman seja amplamente aceita, a doutrina brasileira costuma equiparar coisa 
julgada formal à preclusão, falando em preclusão máxima quando se obtém uma sentença de mérito, ou seja, a 
formação de coisa julgada material. No entanto, coisa julgada formal e preclusão são fenômenos diversos, pois 
enquanto a preclusão é, subjetivamente, a perda de uma faculdade processual e, objetivamente, um fato 
impeditivo, a coisa julgada formal é a qualidade de uma decisão”. LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p. 68. 
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se manifesta fora do processo em que a sentença foi proferida”32.  

  Por esse motivo, tratar do tema preclusão, ainda que de forma breve, é 

imprescindível quando se fala em coisa julgada, visto que tal instituto nada mais é do que uma 

manifestação do fenômeno da preclusão – melhor dizendo, a coisa julgada formal é o elo mais 

forte de toda a corrente.  

  Ocorrido o trânsito em julgado, a preclusão máxima, que seria aquela ocorrida 

com a formação da coisa julgada formal, apresenta-se como uma consequência lógica. Deriva 

daí que, sempre que há trânsito em julgado, é possível se falar em constituição de coisa 

julgada formal.  

  A relação de “causa/consequência” existente entre trânsito em julgado e 

preclusão máxima é extremamente clara, sendo evidenciada na doutrina de Paulo Henrique 

dos Santos Lucon, que menciona que, enquanto a coisa julgada atinge o conteúdo decisório da 

sentença, o trânsito em julgado seria o fato jurídico que gera a coisa julgada33. 

  É pertinente sublinhar, todavia, que a autoridade da coisa julgada não se 

restringe à imutabilidade da sentença, a qual significa somente preclusão dos recursos, pois a 

proteção à coisa julgada não estaria completa se não fosse vedado o reexame das decisões já 

transitadas em julgado em outro processo, fenômeno que recebe o nome de coisa julgada 

material. 

  Apesar de a ideia de preclusão recursal ser inerente à coisa julgada, ela é 

apenas uma faceta do instituto. De forma não muito técnica, pode-se inferir que, enquanto a 

coisa jugada formal se afigura como uma espécie de preclusão máxima interna, a coisa 

julgada material seria a preclusão externa, irradiando os seus efeitos para fora do processo34.  

  A coisa julgada formal, sinteticamente, remete a uma espécie de preclusão 

máxima endoprocessual, enquanto a coisa julgada material equivaleria à preclusão 

extraprocessual ou panprocessual.  É nesse sentido que se alinha a doutrina de Luiz Machado 

                                                        
32 THEODORO JR., Humberto. A preclusão no processo civil. In: Revista Jurídica n°. 273, 2000, p. 28. 
33 “A coisa julgada atinge o conteúdo decisório da sentença que se relaciona com os pedidos aduzidos, seja ele 
declaratório, constitutivo, condenatório ou mandamental. Já o trânsito em julgado nada mais é que um fato 
jurídico que gera a coisa julgada. Isso tudo em decorrência de terem sido utilizados todos os recursos cabíveis na 
legislação processual em vigor (esgotamento dos recursos) ou de não terem sido os recursos utilizados, ou ainda, 
por terem sido utilizados sem a observância de seus requisitos de admissibilidade (não conhecimento do 
recurso)”. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa Julgada, Efeitos da Sentença, “Coisa Julgada 
Inconstitucional” e Embargos à Execução do Art. 741, Par. Ún. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada. Bahia: Editora JusPodivm, 2008, p. 339. 
34 Quando se menciona que a expressão “preclusão externa” é atécnica, o que se está querendo dizer é que a 
preclusão, sempre ocorre dentro do processo, exprimindo, de acordo com a doutrina de Moniz de Aragão, a 
extinção de um poder para o juiz ou para o Tribunal e/ou a perda de uma faculdade para a parte. ARAGÃO, 
Moniz de. Preclusão. In: Oliveira, et. Al. Saneamento do processo, Estudos em homenagem ao Prof. Galeno 
Lacerda. Porto Alegre: Fabris, 1989, p. 141. 
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Guimarães, ao entender que a coisa julgada formal representa uma espécie de preclusão 

endoprocessual35. 

  Portanto, a “preclusão externa” e a “preclusão máxima interna” seriam faces de 

uma mesma moeda: uma delas volta-se à regulação da imutabilidade e a outra sinaliza para a 

regulação da indiscutibilidade. 

 

1.3 Coisa julgada formal, coisa julgada material e coisa soberanamente julgada 

 

  Consoante previamente expresso, a coisa julgada material, responsável por 

conferir às decisões transitadas em julgado um caráter de indiscutibilidade36, representa um 

gênero que comporta a espécie coisa julgada formal, sendo que esta seria responsável por 

garantir a imutabilidade das decisões proferidas dentro de um mesmo processo.  

  Como adiantado, trata-se de manifestações de um mesmo fenômeno: a 

formação da coisa julgada (gênero), dessa maneira, ocorre de maneira gradual, ensejando 

primeiro a formação do seu viés endoprocessual e, em um segundo momento, da dimensão 

panprocessual.  

  A coisa soberanamente julgada, por outro lado, não se afigura como fase do 

processo gradual de formação da coisa julgada, sendo apenas uma espécie de “selo” 

garantidor da plena indiscutibilidade. 

  No Código de Hamurabi, radicam os primórdios da coisa julgada formal, 

dando esta os seus primeiros sinais de vida. Nieva ressalta já existir, nessa época, regra 

expressa impedindo o juiz de alterar as suas decisões (tratava-se de uma espécie de preclusão 

pro judicato).  

Através das disposições do Código de Hamurabi, já era possível se notar uma 

preocupação, ainda que embrionária, com o ideal da segurança jurídica. Note-se que se trata 

de um primitivo cuidado com a imutabilidade: 

 

“Si um juez há juzgado uma causa, pronunciando sentencia (y) depositavo el 
documento sellado, si, a continuación, cambia su decisión, se le probará que 
el juez cambió la sentencia que había dictado y pagará hasta doce vezes la 
cuantía de lo que motivo la causa. Además, publicamente, se le hará levantar 

                                                        
35 “O efeito preclusivo é de menor extensão nos casos de preclusão e de coisa julgada formal; influi apenas no 
processo em que criado (efeito preclusivo endoprocessual); de maior extensão, no caso da coisa julgada 
substancial, porque opera não só no processo em que foi criado como também em futuros processos (efeito 
preclusivo panprocessual)”. GUIMARÃES, Luiz Machado. Preclusão, coisa julgada, efeito preclusivo, In 
Estudos de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, 1969, p. 84. 
36 “A imutabilidade dos efeitos da sentença de mérito, atingindo as pessoas que se encontram fora do processo, 
ficando o juiz proibido de julgar novamente a matéria”. RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit. p. 56. 
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de su asiento de justicia (y) no volverá más. Nunca más podrá sentarse 
conlos jueces em um processo” 37.  
 

  Todavia, foi com o Direito Romano que se originou a atenção à coisa julgada 

material, percebendo-se que, se a intenção é evitar contradições judiciais, deve-se pensar, 

também, na influência de determinado processo sobre decisões futuras, evitando, assim, que 

novos julgados incidam sobre temas já discutidos e transitados em julgados38.  

  Diante dessas breves notícias, verifica-se que, enquanto a necessidade de 

proteger a soberania das decisões dentro do processo em que foram proferidas remonta ao 

Código de Hamurabi, a exigência de estender essa proteção para fora do processo remonta ao 

Direito Romano.  

  A coisa julgada formal, como se sabe, é responsável pela imutabilidade das 

decisões transitadas em julgado, o que significa que tais decisões não mais poderão ser 

discutidas ou modificadas, marcando o encerramento do processo ou de uma fase processual 

(como ocorre no caso do processo sincrético, consoante regra trazida pela Lei 11.232/0539).  

Embora a coisa julgada formal tenha como atributo a imutabilidade, ela não 

traz em seu bojo a indiscutibilidade. Logo, é possível se aferir que, quando não ocorre juízo 

de cognição exauriente, não há que se falar em indiscutibilidade. Assim, uma decisão que não 

toca o fundo de uma questão posta em juízo, embora seja capaz de formar coisa julgada 

formal, não possui a característica da indiscutibilidade, inerente à coisa julgada material. 

  A coisa julgada material vem como uma forma de fechar o cerco, impedindo, 

também, que as questões já decididas sejam veiculadas por meio de novos processos: é a 

consagração inequívoca da segurança jurídica.  

  Como referido, trata-se de fenômeno panprocessual, o que significa dizer que a 

sentença não pode mais ser discutida ou modificada no processo em que foi proferida, bem 

como em qualquer outro, exceto por intermédio da utilização das ações rescisórias. 

  Em síntese, a formação da coisa julgada material depende do exercício de 

cognição exauriente. Cognição exauriente, lembre-se, é aquela que, de acordo com o 

professor Kazuo Watanabe, se manifesta no plano vertical de cognição, ou seja, aquele que 

                                                        
37 NIEVA-FENOLL, Jordi. Op. cit., p. 26.  
38 Idem, p. 27.  
39 “A imutabilidade da sentença como ato jurídico processual consiste no impedimento de qualquer recurso ou 
expediente processual destinado a impugná-la, de modo que, naquele processo, nenhum outro julgamento se 
fará. No processo em que se deu a coisa julgada formal, o ato jurídico sentença é representado pela sentença ou 
acórdão que, por não comportar recurso algum, haja transitado em julgado (CPC, artigo 467). A coisa julgada 
formal é dos dois aspectos do instituto da coisa julgada e opera exclusivamente no interior do processo em que se 
situa a sentença sujeita a ela. Tem, portanto, uma feição e missão puramente técnico-processuais”. 
DINAMARCO, Cândido. Op. cit. p. 303. 
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averigua a profundidade desta, quando o provimento do juiz é baseado em um juízo de 

certeza40.  

Até porque, para que a parte tenha que suportar o ônus de não mais discutir as 

questões ventiladas em um dado processo em outro processo, é necessário que a coisa julgada 

material seja capaz de chegar a um juízo de certeza. Não faria sentido ser diferente. 

  O artigo 467 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como 

a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença. Ao fazer alusão às expressões 

imutabilidade e indiscutibilidade, o legislador parece concordar com a distinção entre coisa 

julgada formal e material, não consagrando a doutrina de alguns autores, tais como Marinoni, 

que asseveram não ser a coisa julgada formal relevante para o estudo da res iudicata41.  

  O legislador, portanto, adotou o entendimento de que a julgada formal e a 

material constituem “degraus de um mesmo fenômeno”42. Visualizar a coisa julgada por este 

prisma serve para que seja possível enxergar algo imprescindível: não é possível alcançar a 

coisa julgada material sem que se tenha passado pela coisa julgada formal.  

  O correto é afirmar que algumas sentenças somente fazem coisa julgada formal 

e outras, em contrapartida, fazem coisa julgada formal e material, pois a coisa julgada formal 

constitui antecedente lógico da coisa julgada material: se existe a coisa julgada material, 

necessariamente existe a coisa julgada formal43.  

  Diante disso, é nítida a importância da coisa julgada material em nosso 

ordenamento, constituindo óbice à rediscussão de matérias anteriormente decididas não 

somente dentro do processo, mas, também, extraprocessualmente, funcionando como efetivo 

instrumento da segurança jurídica. É fulcral relevância da coisa julgada material quando se 

fala em relativização da coisa julgada, pois é sobre este fenômeno que o relativismo incide. 

                                                        
40 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 44. 
41 “A 'coisa julgada formal' opera-se em relação a qualquer sentença, a partir do momento em que precluir o 
direito do interessado em impugná-la internamente à relação processual. Como preclusão que é, não deve ser 
confundida com a figura (e o regime) da coisa julgada (material). Naturalmente a coisa julgada material tem 
como pressuposto inafastável a coisa julgada formal. Todavia, a imutabilidade que realmente tem relevância é 
aquela caracterizada externamente ao processo (decorrente da coisa julgada material)”. MARINONI, Luiz 
Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (A questão da relativização da coisa julgada 
material). In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. cit., p. 628. 
42 “Para as sentenças de mérito, quando ocorre a coisa julgada formal (esgotamento dos recursos), ocorre 
também (salvo algumas exceções...) a coisa julgada material, que é a imutabilidade dos efeitos que se projetam 
fora do processo e que impede que nova demanda seja proposta sobre a mesma lide”. GRECO FLHO, Vicente. 
Direito Processual Civil Brasileiro, 2o V, 16a ed. São Paulo: Saraiva; 2002, p. 248. 
43 A coisa julgada formal é um requisito lógico para a formação da coisa julgada material, mas não cronológico: 
cronologicamente, em decisões de mérito, a coisa julgada formal e a coisa julgada material são simultâneas. 
Nesse sentido, Liebman esclarece: “Não há, pode-se dizer, discordância entre os escritores sobre o ponto da 
distinção entre coisa julgada em sentido formal e em sentido substancial (ou material). É a primeira uma 
qualidade da sentença, quando já não é recorrível por força da preclusão dos recursos; seria por sua vez, a 
segunda a sua eficácia específica, e, propriamente, a autoridade da coisa julgada, e estaria condicionada à 
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  Tal afirmação parece lógica, pois, conforme preleciona Moacyr Amaral dos 

Santos, no caso de mera formação de coisa julgada formal, nada obsta que a lide seja 

novamente instaurada e decidida noutro processo, “salvo quando a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, se tenha dado pelo acolhimento da alegação da perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada”44. 

  Ocorrido o trânsito em julgado, a sentença definitiva torna-se imutável e, 

tratando-se de sentença de mérito, indiscutível. Contudo, o legislador criou um mecanismo 

para atacar a sentença já transitada em julgado quando esta for inquinada de determinados 

vícios previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, concedendo ao jurisdicionado um 

prazo de 02 (dois) anos para postular a correção destes.  

  Passado o prazo para a possibilidade de afastamento da coisa julgada material 

e, mantendo-se esta incólume, passa-se a falar em coisa soberanamente julgada, que nada 

mais é do que a coisa julgada material, consolidada ao longo do tempo. 

 

1.4 Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada 

 

  A exploração dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada exige extremo 

esforço, sendo incontáveis os autores que se dedicaram exclusivamente ao tema. Para evitar 

redundância, optou-se por destacar apenas os aspectos mais relevantes à análise do objeto 

central desta investigação.  

  De pronto, vale registrar que os limites objetivos, os mesmos podem ser 

identificados a partir de uma interpretação a contrario sensu do artigo 469 do Código de 

Processo Civil: esta norma estabelece a incidência da coisa julgada tão somente sobre a parte 

dispositiva da sentença. Em outras palavras, somente faz coisa julgada a parte na qual o juiz 

efetivamente decide o pedido, proferindo um comando que deve ser obedecido pelas partes45.  

  Sob essa perspectiva de análise, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que 

determinantes para estabelecer o alcance da parte dispositiva da sentença, a verdade dos fatos 

e a apreciação de questões prejudiciais. Cândido Dinamarco, ao tratar dos limites objetivos da 

coisa julgada, afirma que somente as questões veiculadas no dispositivo da sentença seriam 

protegidas pela coisa julgada, o que não ocorreria com os fundamentos exarados ao longo da 

motivação da decisão46. 
                                                                                                                                                                             
formação da primeira”. LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p. 55. 
44 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p.54. 
45  NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit. p. 469. 
46 “Somente o preceito concreto contido na parte dispositiva das sentenças de mérito fica protegido pela 
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  A importância de se identificar os limites objetivos da coisa julgada reside no 

fato de ser imprescindível aferir exatamente quais as partes de uma sentença devem ficar 

acobertadas pelo “manto” da coisa julgada. 

  A fixação desses limites define o que poderá ser rediscutido em outros 

processos e o que restará indiscutível no futuro. Assim, os limites objetivos da coisa julgada 

constituem verdadeiro desdobramento do princípio dispositivo. Ou seja, quando é proposta 

uma demanda, o próprio demandante limita o campo de decisão, fazendo com que o estado 

não possa ultrapassar os contornos previamente estabelecidos.   

  Por essa razão, a coisa julgada não abrange os motivos e fundamentos da 

decisão, bem como a apreciação de questões prejudiciais, salvo quando ocorrer pedido de 

declaração incidente. Nessa linha de raciocínio, é extraída da sentença transitada em julgado 

tão somente o dispositivo desta, não ficando imune qualquer questão jurídica debatida e 

decidida incidentalmente, mesmo que para tornar coerente a parte dispositiva.  

  Conforme Dinamarco, ainda que a lei não estabelecesse de modo explícito os 

limites objetivos da coisa julgada, o confinamento da autoridade da coisa julgada à parte 

dispositiva da sentença é inerente à própria natureza do instituto e à sua finalidade de evitar 

conflitos práticos de julgados47. 

  Como se pode depreender, a fixação dos limites objetivos atende a uma lógica 

de segurança jurídica que pode ser enxergada em todo o instituto da coisa julgada sem que, 

para isso, sejam engessados os motivos que levam o Estado, representado pela figura do juiz, 

a decidir desta ou daquela maneira em determinada demanda.  

  A razão da fixação de limites objetivos não é limitar a atuação estatal, 

padronizando as sentenças proferidas, mas tão somente evitar conflitos entre julgados, o que 

se coaduna com o próprio escopo pacificador da jurisdição48.  

  Apenas para facilitar a compreensão do que pode ser tido como limite objetivo, 

é oportuno destacar que, quando se estuda ação, na Teoria Geral do Processo, um dos sentidos 

que se analisa é o da ação como sendo sinônimo de demanda. Nessa linha, dentre os 

                                                                                                                                                                             
autoridade da coisa julgada material, não os fundamentos em que ele se apoia. Essa regra é enunciada por 
exclusão nos três incisos do artigo 469 do Código de Processo Civil, segundo os quais não fazem coisa julgada 
os fundamentos postos na motivação da sentença nem a verdade dos fatos tomada como fundamento da decisão e 
tampouco a solução dada incidentemente a eventuais questões prejudiciais (incs. I-III)”. DINAMARCO, 
Cândido. Op. cit. p. 318. 
47 “Se uma sentença pronunciasse a separação judicial de determinados cônjuges e outra declarasse que o autor 
não tem direito à separação, como ficariam eles: casados ou separados? Se uma sentença me condenasse a 
cumprir determinada cláusula contratual e outra declarasse que nada devo em virtude dela, qual seria a conduta a 
observar em cumprimento a esses pronunciamentos judiciais: cumprir ou não cumprir?” DINAMARCO, 
Cândido. Op. cit. p. 319. 
48 DINAMARCO, Cândido. Op. cit. p. 319. 
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elementos que formam a demanda, temos as partes, pedido e causa de pedir.  

  Nessa linha de entendimento, as partes configurariam o elemento subjetivo que 

define a demanda, enquanto o pedido e a causa de pedir formariam, juntas, o elemento 

objetivo. Incontestável, portanto, que o elemento objetivo formador da demanda, após o 

trânsito em julgado da sentença, torna-se o limite objetivo da coisa julgada.  

  Quando o legislador estabelece que os motivos determinantes para se alcançar 

a parte dispositiva da sentença não fazem coisa julgada, esclareça-se que ele não está se 

referindo à causa de pedir, visto que esta, sem dúvidas, faz coisa julgada49.  

  No que diz respeito aos limites subjetivos, é possível se afirmar que a coisa 

julgada vincula somente aqueles que figuraram no processo, conforme pode se depreender 

através da leitura do artigo 472 do Código de Processo Civil, que restringe a incidência da 

coisa julgada às partes entre as quais a sentença é proferida, não beneficiando e nem 

prejudicando terceiros. Os vocábulos parte e terceiro designam, respectivamente, os que 

estavam integrados, de alguma forma, à relação processual e os que não fizeram parte desta50.  

  Arnaldo Rizzardo, ao tratar do tema, defende que os efeitos da coisa julgada, 

em princípio, atingem somente as pessoas envolvidas no processo. Mas, como decorre da 

sentença, representando a vontade do poder estatal na esfera jurisdicional, passa a fazer parte 

do mundo jurídico e impõe-se a todas as pessoas, valendo erga omnes.  

  Essa formulação indica que a eficácia restringe-se inter partes, mas será 

oponível erga omnes. Os terceiros, não relacionados no processo, submetem-se aos seus 

efeitos, devendo obediência ao comando emanado da decisão do juiz51.  

  Nessa linha de análise, a imperatividade das decisões transitadas em julgado, 

representativas da vontade estatal, até mesmo em virtude da necessidade de se resguardar a 

autoridade do judiciário, pode vir a atingir terceiros, mas estes poderão vir a discutir questão 

idêntica em novo processo com amplo respeito ao contraditório e à ampla defesa.  

Por esse motivo, os terceiros não relacionados no processo poderão vir a ser 

atingidos pelos efeitos da sentença, o que não significa dizer, de forma alguma, que, para 

estes, a decisão será imutável (influência da teoria de Liebman52). 

                                                        
49 “O motivo não se confunde com a causa petendi. Aquele não faz coisa julgada. Esta, porém, constitui questão 
decidida sobre a qual a sentença tem força de lei, de acordo com o art. 468. Logo, sujeita-se à autoridade da coisa 
julgada”. THEODORO JUNIOR, Humberto. Código de Processo Civil Anotado, 9a ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 300. 
50 IDEM, p. 322. 
51 RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit. p. 61. 
52 “A doutrina do direito comum, sensibilíssima, também nessa ocasião, às várias e contrastantes exigências 
práticas, socorreu-se de certos expedientes para integrar o rigoroso princípio afirmado nas fontes res inter alios 
iudicata aliis non praeiudicare (...) admitindo que a sentença pronunciada entre os interessados principais 
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  Quando se fala em limites subjetivos da coisa julgada, está-se diante de um 

campo de atuação da autoridade da coisa julgada. Por outro lado, esse conceito não é 

sinônimo de eficácia subjetiva da coisa julgada, expressão relacionada à própria necessidade 

de imposição do Estado através de seus atos, sendo inegável que, quando tratamos dos limites 

subjetivos da coisa julgada, temos que vislumbrar que a sua incidência encontra-se restrita às 

partes.  

  Considerando que a eficácia subjetiva da coisa julgada, em nome da autoridade 

estatal, pode vir a atingir terceiros que não participaram de um dito processo, qualquer ato 

estatal, seja ele uma sentença ou não, deve ser respeitado pela sociedade, o que não impedirá a 

abertura de nova discussão sobre aquele ato (no caso, sentença) para aqueles aos quais não foi 

oportunizado o debate anterior. 

  Passa-se, então, a admitir que a sentença proferida nos autos de um processo, 

de alguma maneira, venha a afetar a esfera de terceiros, em virtude daquilo que Dinamarco 

chama de prejudicialidade, permitindo, por conseguinte, que uma sentença proferida em uma 

causa prejudicial possa ter interferência em um causa prejudicada, o que não significa dizer 

que a autoridade da coisa julgada se imporá sobre a causa prejudicada. Inobstante, não se 

pode olvidar que a eficácia dessa sentença, como ato estatal que é, incidirá, de alguma forma, 

nesta relação53.  

  Outra questão essencial sobre os limites subjetivos da coisa julgada refere-se 

ao fato de que é incontroverso que o legislador, ao mencionar “terceiros”, consoante definição 

de Moniz de Aragão, trata de todos aqueles que não tenham participado do processo, sejam as 

“partes” da relação jurídica material não convocadas, sejam os estranhos a ela, porém 

juridicamente interessados no litígio que dela se originou54.  

 

1.5 Panorama histórico: a fragilidade inerente ao “dogma” da coisa julgada - origem do 

instituto e evolução 

                                                                                                                                                                             
obrigasse, também, e igualmente, os que tinham um interesse secundário: Sententia lata contra unum, quem 
negotium principaliter tangit, praeiudicat in quandam, consequentiam necessariam ei, quem negotium tangit 
acessorie etiam non citato Nec requisito ad processum (A sentença proferida contra alguém, a quem toca o 
negócio principalmente, prejudica em certa consequência necessária àquele a quem toca o negócio 
acessoriamente, embora não citado nem chamado para o processo)”. LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p. 80. 
53 “O estudo dos limites subjetivos da coisa julgada pressupõe ideias muito claras sobre a distinção entre os 
efeitos substanciais da sentença e essa autoridade. Não basta repetir simplesmente que a coisa julgada não é um 
efeito da sentença, o que chega a constituir lugar comum na doutrina brasileira. É preciso em um primeiro 
momento entender muito bem essa distinção e depois aplicá-la de modo adequado. Além disso, é indispensável 
isolar muito bem os efeitos diretos da sentença, distinguindo-os dos efeitos indiretos, que são esses capazes de 
alguma extensão a certos terceiros”. DINAMARCO, Cândido. Op. cit. p. 326. 
54 ARAGÃO, Moniz de. Sentença e Coisa Julgada. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 295.  
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  Ultrapassados os debates primários acima apresentados, passar-se-á a efetuar 

uma investigação histórica, cuja análise é fundamental. Isso porque, a análise do panorama 

histórico é capaz de fornecer argumentos para permitir a desconstrução da premissa 

fundamental que ancora a tese relativista.  

  Na esfera doutrinária, tanto defensores do relativismo em casos de 

cometimentos de injustiças, ou por alegada inconstitucionalidade, estudiosos que apregoam a 

necessidade de mitigação da coisa julgada recorrem a um argumento comum: a necessidade 

de desmistificação de suposto dogma, fortemente fincado em nosso ordenamento jurídico.  

  Ao se falar em dogma, passa-se uma falsa impressão de que a coisa julgada é 

algo historicamente incontestável. No entanto, a dita soberania da coisa julgada precisa ser 

encarada com muitas ressalvas, razão pela qual o estudo histórico passa a exercer um papel 

fulcral. Ademais, a importância da averiguação histórica é evidente: o valor do estudo da 

história não está em ensinar tão somente o que o direito tem feito, mas o que o direito é.  

  Tendo isto em mente, podemos avançar neste estudo, buscando compreender 

não somente as regras passadas, mas sua ligação com a sociedade que a produziu, para assim, 

e somente assim, entender o Direito55. Igualmente, lembre-se da doutrina de Savigny, no 

sentido de que “o Direito é um produto de forças interiores, que operam em silêncio e está 

profundamente enraizado no passado” 56.  

  Dessa forma, o estudo histórico da coisa julgada se mostra fundamental para 

entendermos que é, de fato, a coisa julgada. Qualquer estudo referente à coisa julgada deve 

partir de uma investigação histórica, a fim de evitar conclusões precipitadas a respeito da 

coisa julgada e da sua importância no Estado Democrático de Direito.  

De pronto, cabe reconhecer que a existência de críticas substanciais a respeito 

da imutabilidade e indiscutibilidade das decisões judiciais é uma realidade. Com isso, repise-

se, vem sendo defendida a fragilização da coisa julgada como se o instituto em apreço 

possuísse força inenarrável, o que, com todas as vênias, não reflete a realidade.  

É nessa linha que “se evidencia a importância de um estudo histórico, visto 

que, somente através de tal análise, tornar-se-á possível constatar a fragilidade que permeia a 

origem da coisa julgada”57. 

                                                        
55 CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 5. 
56 SAVIGNY, Friedrich Karl von. Da vocação de nossa época para a legislação e a ciência do Direito. Madri: 
Aguilar, 1970. 
57 GONÇALVES, Fabiana Marcello. Coisa julgada: a fragilidade escondida por detrás do dogma. In: Revista 
Eletrônica de Direito Processual, V. 8, p. 291. Disponível em: 
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  Alexandre Freitas Câmara, ao tratar da temática, afirma que, durante muitos 

séculos, a coisa julgada material foi tida como algo intocável, um verdadeiro dogma. Embora 

o autor reconheça que, hoje, tais ideias foram superadas, são elas que devem servir de partida 

para qualquer exposição sobre a coisa julgada58.  

  Com todas as vênias, tal afirmação não pode ser tida como verdadeira. Ao 

contrário do que o autor afirma, é a fragilidade da coisa julgada que se configura como ponto 

de partida para qualquer exposição sobre a coisa julgada, consoante será explorado.  

  Roberto Berizonce, ao tratar da relatividade da coisa julgada, destaca que, 

hodiernamente, vivemos em um contexto de crescente fragilidade, o que exerce forte 

influência no dogma da coisa julgada, fazendo com que as instituições passem a perder a sua 

força59. E de fato é isso que ocorre.  

A fragilização da coisa julgada pode ser considerada uma tendência do mundo 

contemporâneo. Sem embargo, esta tendência em prol do enfraquecimento pode ser 

considerada extremamente perigosa, notadamente se levarmos em consideração o fato de que 

estamos enfraquecendo um instituto que já nasceu fragilizado. Senão vejamos. 

  Em termos gerais, como apontado, ao tratar do surgimento da coisa julgada, os 

autores fazem menção ao direito romano, pois foi a partir dele que surgiram todas as 

discussões sobre o instituto da coisa julgada60. Apesar disso, na Antiguidade, com o Código 

de Hamurabi, já era possível se verificar uma manifestação, ainda que pouco expressiva, da 

coisa julgada, que era vista como obstáculo à atuação dos juízes.  

  Sob a égide do Código de Hamurabi, as sentenças, antes de serem levadas ao 

conhecimento do povo, eram proferidas por escrito e guardadas em uma espécie de arquivo 

judicial, a fim de que fosse garantida a sua autenticidade. Após o “depósito” da sentença, os 

juízes ficavam vinculados ao que havia sido escrito. Se, posteriormente, houvesse qualquer 

mudança na decisão, os juízes eram punidos61.  

  O próprio antecedente da coisa julgada (mais precisamente da coisa julgada 

formal) já era inquinado de certa fragilidade, prevendo apenas a impossibilidade de o juiz 

modificar a sua sentença dentro de um mesmo processo. Não havia que se falar em autoridade 

propriamente dita, constituindo apenas uma forma de se garantir a lealdade e o comprometido 

                                                                                                                                                                             
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_8a_edicao.pdf. Acesso: 30/08/2012. 
58 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. 
cit., p. 18. 
59 BERIZONCE, Roberto. La “relatividad” de la cosa juzgada y sus nuevos confines. In: Revista de Derecho 
Procesal, Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 2008, p. 157. 
60 ALLORIO, Enrico. Naturaleza de la cosa juzgada. In: Problemas de Derecho Procesal. Buenos Aires: 1963, 
p. 153.  



  

32 

dos magistrados.  

  Jordi Nieva ressalta, ainda, que apesar de o Código de Hamurabi influenciar 

em grande parte os outros ordenamentos antigos, anteriores ao Direito Romano, estes sistemas 

não fizeram qualquer menção ao instituto da coisa julgada62. 

  Com o direito romano, faz-se alusão à coisa julgada material pela primeira vez, 

passando-se a admitir a “autoridade” da res judicata como a indiscutibilidade ulterior. Como 

bem ressaltado por Liebman, no entanto, no direito romano clássico, a res iudicata era 

encarada como mera materialização do resultado do processo e não como uma efetiva 

autoridade.  

  Com isso, se afirmava que determinada decisão se tornava estável pelo simples 

fato de por fim a determinada relação processual63. Talamini chega a afirmar que a coisa julgada 

advinha do simples desenvolvimento do processo e não do seu resultado final: tinha-se em vista o 

agere rem, que, na essência, constituía-se pela atividade das partes64.  

  A coisa julgada, portanto, possuía no direito romano um sentido muito restrito, 

o que comprova que em seu nascimento a coisa julgada não representava instituto dotado de 

grande força: não se falava, ainda, em “autoridade” propriamente dita.  

  Além disso, a coisa julgada via-se mais enfraquecida em virtude da confusão 

que os romanos faziam entre existência e nulidade. Não se conhecia, dessa forma, um 

conceito intermediário entre ato existente, mas inválido: ou bem o ato existia, era válido e 

produzia efeitos, ou nada valia65.  

  No direito romano, uma sentença nula era tida como inexistente e sequer 

formava coisa julgada: transitada em julgado uma decisão eivada de alguma nulidade, a 

mesma simplesmente seria desconsiderada como se jamais tivesse existido, visto que, 

segundo os romanos, ela não seria apta a formar coisa julgada.  

  Isto denota cabalmente a dita fragilidade do instituto. Por esse motivo, a coisa 

julgada romana era considerada mero efeito que, em face de determinada nulidade, ensejava a 

desconsideração do julgado, não gozando de qualquer autoridade66. 

  Com o declínio do Império Romano e posterior advento da Idade Média, 

                                                                                                                                                                             
61 NIEVA-FENOLL, Jordi. Op. cit., p. 27.  
62 Idem, p. 28. 
63 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit. p. 4. 
64 “A força preclusiva era atribuída ao agere em si mesmo, independentemente da sentença”. TALAMINI, 
Eduardo. Op. cit., p. 199. 
65 Idem, p. 212. 
66 “(...) De início, a tradição romana, de julgamentos privados, que levava o legislador a simplesmente ignorar a 
força do julgado nulo, considerado inexistente, que sempre podia ser atacado por uma ação subsequente, como a 
infitiatio judicati ou a restituiu in integrum”. GRECO, Leonardo. Op. cit. p. 559. 
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ocorre um enfraquecimento da própria ideia de Estado, seguido por uma vertiginosa redução 

da produção acadêmica e científica, graças à influência da Igreja Católica. O conceito de coisa 

julgada se desagrega das normas, passando-se a assistir a uma modificação do próprio papel 

da coisa julgada, que deixa de ser mera afirmação das normas jurídicas para se tornar uma 

perspectiva da realidade.  

  Passa-se a enxergar a coisa julgada como uma verdade jurídica, não mais 

importando se determinada decisão é certa ou errada, justa ou injusta, interessando apenas se 

ela estava ou não acobertada pela coisa julgada.  

  Mas, apesar de, pela primeira vez, se passar a enxergar a coisa julgada como 

uma espécie de autoridade capaz de acobertar a verdade criada pelas decisões judiciais, o 

instituto ainda não era dotado de relevante força, posto não ser ligado às normas, sendo uma 

espécie de ficção jurídica.  

  O papel da coisa julgada somente veio a ser modificado com a fusão do Direito 

Germânico com o Direito Romano, sendo introduzida a querela de nulidade para utilização 

em casos de vícios mais graves dos julgados, aproveitando a restitutio in integrum romana 

para corrigir as injustiças decorrentes de erros de fato67.  

  Trata-se de um cenário no qual a coisa julgada assume contornos mais 

próximos dos que conhecemos hoje, somente podendo vir a ser desconsiderada em casos 

determinados e por intermédio de ações igualmente específicas. Não mais se confundia 

nulidade com inexistência e, ao mesmo tempo, não mais se fazia alusão à ideia medieval de 

verdade judicial. 

  Como parece evidente, a partir da fusão do Direito Romano e do Direito 

Germânico, a coisa julgada continua sendo definida como ficção: a sentença se mantém firme 

em face de intentos de anulação ou desvirtuação – mas se tratava de mera ficção68. 

  Após a fusão do Direito Romano com o Direito Germânico, a coisa julgada se 

tornou mais do que mera forma de se assegurar o cumprimento das leis e deixou de ser tão 

somente uma verdade judicial.  

  A rigor, pela primeira vez, o conceito de coisa julgada encontrou um ponto de 

equilíbrio. Mas, apesar disso, já havia a previsão de casos em que a sua autoridade não se 

imporia, o que comprova que a coisa julgada nunca foi, de fato, um dogma.  

  Essa realidade foi reproduzida no Brasil que, enquanto colônia de Portugal, 

                                                        
67 GRECO, Leonardo. Op. cit. p. 559. 
68 NIEVA-FENOLL, Jordi. Op. cit., p. 42.  
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adotava todo o sistema que lá vigorava69. O grande marco de mudanças no Brasil foi a 

independência, culminando com a criação da ação rescisória em 1843 e o Regulamento 737 

de 1850.  

  Após isso, Leonardo Greco ressalta que a evolução foi mínima70. Portanto, a 

história comprova a fragilidade inerente à coisa julgada: de mera afirmação das normas 

jurídicas (conceito romanístico), a coisa julgada adquire contornos mais expressivos após a 

fusão do Direito Romano com o Direito Germânico.  

  Todavia, nunca houve, propriamente, um dogma. Estes fatos devem fazer com 

que questionemos a fragilização da coisa julgada nos dias atuais, pois, embora a proteção da 

coisa julgada tenha evoluído progressivamente na história, consoante afirma Calamandrei71, 

tal proteção não foi suficiente para transformá-la em um dogma72.    

 

1.6 A coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro e a deficiência da máquina 

estatal brasileira como ponto de partida da tese relativista 

 

 Embora o instituto da coisa julgada esteja constitucionalmente expresso, mais 

precisamente no artigo 5o, inciso XXXVI, artigo este que preceitua que a lei não prejudicará o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, surgem inúmeras manifestações 

favoráveis à sua desconsideração, sejam elas em nome da concretização de uma suposta 

justiça, sejam elas em nome da supremacia constitucional.  

 Por seu turno, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 

por seu turno, também traz previsão acerca da coisa julgada, afirmando se tratar de decisão 

judicial na qual não caiba mais recurso. Igualmente, o Código de Processo Civil define a coisa 

julgada material como sendo a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença 

                                                        
69 “Tudo isso reflete uma história que, desde a sua origem, delegou à coisa julgada papéis subalternos e essa é 
uma herança que o Brasil fez questão de levar consigo. Talvez por isso cause tanto espanto constatar a tamanha 
simplicidade com a qual muitos autores tratam a tese relativizadora sem sequer averiguar o embrião de todos os 
problemas. Hoje, em plena vigência do neoconstitucionalismo, virou moda falar em justiça (não que falar em 
justiça seja ruim, mas merece crítica a utilização irracional deste ideal). É comum a todos os discursos favoráveis 
à ideia de relativização a crítica à prevalência da coisa julgada em detrimento da justiça das decisões (ainda que 
não se saiba, com precisão, o que é justiça)”. GONÇALVES, Fabiana Marcello. Op. cit. 
70  A escancarada vulnerabilidade da coisa julgada pela ação rescisória, conforme assevera o autor, não tem 
paralelo em nenhum sistema processual moderno e subsiste até hoje com a complacência da doutrina, à exceção 
de Luís Eulálio de Bueno Vidigal, que procurou limitar a violação de literal disposição de lei apenas às leis de 
direito material. GRECO, Leonardo. Op. cit. p. 560. 
71 CALAMANDREI, Piero. La cassazione civile. In: Opere Giuridiche. Napoli: Morano, 1976. v. VII, p. 131. 
72 De acordo com Leonardo Greco, a fragilidade da coisa julgada no Brasil se evidencia porque ainda não nos 
desprendemos do paternalismo herdado da colonização portuguesa: “o juiz, como outrora o rei, é soberano lei 
animada sobre a terra, lei acima das leis, que pode conceder ilimitadamente a qualquer súdito a graça da 
reparação da injustiça, mesmo quando cometida por outros juízes”. GRECO, Leonardo. Op. cit., p 561. 
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irrecorrível, conforme é possível se depreender no artigo 467 do referido diploma legal.  

 Ao analisar a previsão constitucional da coisa julgada, Eduardo Talamini põe 

em relevo que, “em seus termos literais, o enfoque principal desse dispositivo parece residir 

na garantia da irretroatividade das leis, e não tanto nos institutos nele mencionados”73. Com 

absoluta razão está o autor quando afirma que a literalidade da Constituição trata da 

irretroatividade das leis74.  

 Ainda assim, não parece, analisando além da literalidade, que o enfoque da 

norma constitucional resida na garantia da irretroatividade. Mais do que vedar a retroatividade 

das leis, a intenção do constituinte foi a de assegurar com maior solidez a coisa julgada, o 

direito adquirido e o ato jurídico perfeito.  

 Por esse motivo, muitos autores defendem que o artigo 5º, XXXVI, da 

Constituição, implica uma verdadeira consagração da segurança jurídica75. Eduardo Talamini, 

por exemplo, rechaça a interpretação literal, posicionando-se em defesa de uma interpretação 

ampliativa76. 

 É inegável que, não somente a Magna Carta brasileira, mas também os 

diplomas infraconstitucionais acima citados dizem menos do que deveriam dizer e, ainda que 

conjuntamente considerados, tais dispositivos não são capazes de retratar com fidelidade a 

exata importância da coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro.  

 Essas imprecisões contribuem para a emergência de inúmeras dúvidas em 

torno da coisa julgada, dentre as quais uma requer especial atenção: se a própria lei não 

poderá prejudicar a coisa julgada, poderia o Supremo Tribunal Federal, em posterior decisão - 

declarando a inconstitucionalidade de uma lei que fundamentou uma decisão já transitada em 

julgado - desconsiderar coisa julgada anterior?  

 Note-se que, se a norma constitucional for entendida ipsis litteris, a conclusão 

a qual chegaremos será no sentido de que a vontade do titular do poder constituinte originário 

restringiu a proteção à violação legal, sendo possível que uma decisão judicial, por exemplo, 

                                                        
73 TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 50. 
74 Igualmente, José Maria Tesheiner entende que o artigo 5º, XXXVI, da CF, refere-se à retroatividade das leis: 
“Em essência, o que aí se veda é a lei retroativa, isto é, lei posterior para reger fatos passados. A revisão da 
sentença, por fato superveniente, em relação jurídica continuativa, não ofende a Constituição”. TESHEINER, 
José Maria. Op. cit., p. 237. 
75 Marinoni, por exemplo, afirma que o artigo 5º, XXXVI, da CF, consagra o princípio da segurança jurídica, 
indispensável à concretização do Estado de Direito. Além disso, destaca o autor, que a segurança jurídica pode 
ser vista nos planos objetivo e subjetivo. No plano objetivo, a segurança jurídica recairia sobre a ordem jurídica 
objetivamente considerada, aí importando a irretroatividade e a previsibilidade dos atos estatais, assim como o 
ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 65. 
76 “Não é possível interpretar o art. 5º, XXXVI, como simples regra estabelecedora de limites à retroatividade da 
lei”. TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 399. 
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seja capaz de vilipendiar a coisa julgada anteriormente formada. Não parece, porém, que esta 

seja a interpretação mais correta77, o que faz com que o artigo 5º, XXXV, da Constituição, 

demande uma interpretação ontológica.  

 Considerando-se que o princípio da segurança jurídica fundamenta a 

mencionada norma, a proteção à coisa julgada é estendida para casos em que não se esteja 

diante, necessariamente, de uma violação legal do instituto.  

 Com absoluta propriedade, Talamini afirma que não há como não se conferir 

relevância constitucional à coisa julgada, “sendo impossível dar ao inciso XXXVI do artigo 5º 

estrito significado de mecanismo meramente instrumental à garantia da irretroatividade das 

leis, não sendo a coisa julgada simples limite da atividade legislativa”78.  

Apesar disso, ressalta Arnaldo Rizzardo que o dogma da coisa julgada vem 

sendo cada vez mais questionado, razão pela qual vem ganhando cada vez mais força os 

apelos relativistas e/ou desconsideracionistas, fato este que, de acordo com o autor, seria 

perfeitamente normal em uma democracia79. 

  Rizzardo ressalta que a inviolabilidade da coisa julgada é cada vez mais 

combatida e, ainda que este instituto represente uma vedete importantíssima da estabilidade e 

uma verdadeira materialização da autoridade estatal, surgem apelos em prol da revisão de 

determinadas decisões, pondo-se em foco a própria falibilidade do poder judiciário80.  

  Assim, a mesma sociedade que clama por celeridade, insurgindo-se contra a 

lentidão e burocratização do aparelho estatal, defende a possibilidade de mitigação da 

indiscutibilidade das decisões transitadas em julgado como forma de corrigir os defeitos que a 

celeridade descomprometida possa vir a causar.  

  O problema é que a máquina estatal parece não conseguir dar conta, de forma 

simultânea, ao valor da segurança e da celeridade, tendo sempre que abrir mão de um em 

detrimento do outro, atentando frontalmente contra a promessa da efetividade.  

                                                        
77 Greco, sobre isso, acentua: “Ainda que se quisesse extrair desse dispositivo uma garantia restrita da coisa 
julgada em relação à superveniência da lei, o caput do próprio artigo 5° da Constituição daria à coisa julgada um 
amplo suporte, uma vez que assegura a todos o direito à segurança”. GRECO, Leonardo. A declaração de 
constitucionalidade da lei pelo STF em controle concentrado e a coisa julgada anterior – análise do parecer 492 
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. In: Revista Eletrônica de Direito Processual, V. 9, p. 419. 
Disponível em: http://www.redp.com.br/arquivos/redp_9a_edicao.pdf. Acesso: 30/08/2012. 
78 TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 50. 
79 “Recrudesceram nos últimos tempos, os estudos e questionamentos sobre a inviolabilidade do trânsito em 
julgado e do chamado ‘dogma da coisa julgada’, ao mesmo tempo em que se desenvolvem ou se aprofundam as 
ideias sobre a relativização da coisa julgada e a desconstituição da sentença. Parece, à primeira vista, um reflexo 
normal do estado de direito vigorante em sua plenitude, o que é próprio de quem vive em um país democrático. 
Todavia, outros fatores favoreceram e favorecem esse eclodir de contestações e revisão de certos institutos 
jurídicos, considerados pilares intocáveis até alguns tempos atrás”. RIZZARDO, Arnaldo. Limitações do 
trânsito em julgado e desconstituição da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 02. 
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Sobre efetividade, José Roberto Bedaque assevera que se trata de um equilíbrio 

entre os valores da segurança e celeridade, proporcionando-se às partes o resultado desejado 

pelo direito material81.  

  Ocorre que o judiciário e os próprios juízes ainda não encontraram e exata 

medida entre a celeridade e a segurança, ora privilegiando este, ora privilegiando aquele e, por 

vezes, abandonando ambos os valores. A falta de efetivo empenho em equilibrar os pratos da 

balança acaba denunciando a falta de comprometimento do Estado com os jurisdicionados.  

  Por óbvio, não se está apregoando um Estado imune a erros, pois estes sempre 

ocorrerão. Inobstante, os juízes precisam se imbuir de um maior comprometimento na tomada 

de suas decisões, afastando as suas meras convicções do processo de tomada de decisões.  

  Somente assim, abandonar-se-ia uma postura que François Ost define como 

sendo a jurisdição do juiz Hércules, que seria aquele aplicador do direito centrado em suas 

próprias convicções, como se ele fosse a única fonte válida do direito82.  

  Por outra via, se levarmos em consideração as críticas promovidas por Lenio 

Streck83 às concepções de juízes promovidas por Ost, a tese torna-se merecedora de uma série 

de objeções, notadamente em relação às críticas ao “modelo herculeano”.  

  A objeção, acentua Streck, decorre do fato de Ost não levar em conta que o 

juiz Hércules é uma metáfora e que representa exatamente o contrário do que sua tese 

pretende denunciar. Isto é, Hércules definitivamente não é a encarnação do “juiz/sujeito-

solipsista”, mas sim, a antítese do juiz discricionário, este sim refém da filosofia da 

consciência.  

  Independentemente da posição que se adote e do nome que se dê ao modelo de 

juiz ideal, fato é que este deve se desprender das suas meras convicções internas no processo 

decisório, evitando, assim, decisionismos que resultam em decisões malfadas.  

  Como se não bastassem os problemas crônicos que assolam a máquina estatal, 

                                                                                                                                                                             
80 BERIZONCE, Roberto. Op. cit., p. 157. 
81 “A tendência da doutrina de dimensionar de forma exagerada os males causados pela lentidão é apontado por 
Barbosa Moreira, que conclui: ‘Se uma Justiça lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se segue que uma 
Justiça muito rápida seja necessariamente uma Justiça boa. O que todos devemos querer é que a prestação 
jurisdicional venha a ser melhor do que é.” BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e 
técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 49. 
82 OST, François. Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez. In: Doxa, Cuadernos de Filosofia del 
Derecho, n. 14, Alicante: 1993, p. 170-194. 
83 “Penso que, examinada à luz da hermenêutica filosófica e do neoconstitucionalismo, assim como a partir das 
diversas teorias do direito surgidas no século XX, a tese de Ost merece uma série de objeções, não tanto na parte 
em propõe o Hermes como solução (que, a toda evidência, apresenta aspectos de grande relevância), mas, 
fundamentalmente, em relação às críticas ao modelo herculeano”. STRECK, Lenio. O (pós-)positivismo e os 
propalados modelos de juiz (hércules, júpiter e hermes) – dois decálogos necessários. Disponível em: 
http://www.fdv.br/publicacoes/periodicos/revistadireitosegarantiasfundamentais/n7/1.pdf. Acesso: 27/08/2012. 
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é inerente ao ser humano a insatisfação com a derrota, insatisfação esta que se corporifica 

diante das falhas vislumbradas no aparato estatal. É natural que os jurisdicionados, ao 

submeterem suas demandas ao crivo do judiciário, nutram em seu âmago a esperança de 

saírem vitoriosas, o que faz com que, não raro, encarem suas pretensões como superiores às 

da parte adversa.  

  Esta tendência se recrudesce quando o judiciário mostra-se falho, fazendo com 

que os “derrotados” sempre se sintam prejudicados por um sistema que não funciona. Assim, 

o sentimento de injustiça passa a ser amparado pela falta de comprometimento do judiciário. 

  Tudo isso faz com que o relativismo se torne, ainda que em um primeiro 

momento, convincente. Como consequência, a segurança jurídica é relegada a um segundo 

plano, sendo certo que, se indagarmos a qualquer cidadão se a segurança jurídica constitui 

garantia mais importante do que a justiça das decisões, a resposta, na maioria esmagadora das 

vezes, seria não.  

  Mas se esquece, diariamente, que sem segurança jurídica, não há justiça com 

paz84. E há que se ir além: sem segurança jurídica, sequer há justiça e paz social, pois haverá 

eternização das demandas, conforme descrito por Barbosa Moreira: 

 

“É claro que a indagação não se porá uma única vez: a questão poderá 
repetir-se, em princípio, ad infinitum, enquanto a imaginação dos advogados 
for capaz de descobrir inconstitucionalidades ou injustiças intoleráveis nas 
sucessivas sentenças. Em hora como a presente, em que universalmente se 
proclama a necessidade de abreviar os pleitos, inclusive mediante a redução 
das oportunidades de impugnar decisões, chega a ser irônico que se queira 
adotar um mecanismo cujo uso nenhuma contribuição promete trazer - bem 
ao contrário! - para que se consiga a suspirada abreviação”85.  

 

  Assim, se torna indispensável repensarmos se todas as mazelas que permeiam 

o judiciário, tais como morosidade, falta de servidores, distanciamento do magistrado da 

verdade real, dentre outros, efetivamente justificam a criação de novos mecanismos de revisão 

de decisões já transitadas em julgado.  

  Abrir mão, ainda que excepcionalmente, da coisa julgada solucionaria de 

forma eficaz os problemas que assolam o judiciário? A respeito da realidade do judiciário 

brasileiro, William Couto se manifesta, enumerando, apenas a título exemplificativo, algumas 

das diversas dificuldades enfrentadas pelo jurisdicionado que submete sua demanda ao crivo 

                                                        
84 GONÇALVES, Willian Couto. Op. cit., p.2. 
85 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
.In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. Bahia: Editora JusPodivm, 2008, p. 246. 
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estatal86.  

  Diante do exposto, há que se repensar se a relativização, qualquer que seja a 

espécie adotada (em virtude de injustiças, inconstitucionalidades, ou em nome da dignidade 

humana), será apta a corrigir as erronias do judiciário, tornando o processo mais efetivo e 

promovendo ganhos em ambas as vertentes da efetividade: segurança jurídica e celeridade. 

  Que a desconsideração da coisa julgada promove um verdadeiro atentado à 

segurança jurídica, não pairam dúvidas. Com relação à celeridade, para chegarmos a uma 

resposta, basta pensarmos no fato de que nada garante que uma nova decisão venha a sanar o 

equívoco da anterior.  

  Ainda que a nova decisão venha a corrigir o erro que inquinava a anterior, em 

prol da paridade de armas, indaga-se: não teria a parte adversa, originariamente vencedora, o 

direito de impugnar novamente a decisão?  

  Mesmo reconhecendo, portanto, que o “start” do relativismo é a falência do 

judiciário, o que gera implicações na órbita da efetividade das decisões prolatadas, tudo indica 

que a relativização da coisa julgada não atende ao princípio da efetividade. Isso faz com que 

um dos elementos fomentadores da tese seja, ao mesmo tempo, o seu “calcanhar de Aquiles”.  

  Nessa toada, ainda que se afirme que a busca do resultado justo e efetivo 

(usamos, aqui, o termo justo em um sentido amplo, albergando a constitucionalidade das 

decisões) é fim do processo, a desconstituição de uma sentença “não justa” que venha a 

transitar em julgado não assegura a justiça da nova decisão, já que esta também poderá vir 

inquinada de vícios.  

Leonardo Greco, inclusive, vai além e exalta que a coisa julgada se coaduna 

com a efetividade, afirmando ser a coisa julgada uma imposição do direito à tutela 

jurisdicional efetiva, tema este que será melhor abordado ao longo deste estudo87.  

  Logo, a proteção conferida à coisa julgada não configura, de maneira alguma 

“processualismo exagerado”, expressão esta utilizada por José Roberto dos Santos Bedaque88, 

                                                        
86 “Os sem-número de recursos, as instâncias diversas, as sentenças ilíquidas a par de uma organização judiciária 
retida no tempo em descompasso com a realidade social hodierna, a deficiência na formação dos juízes, a 
precariedade das condições materiais e os métodos de trabalho obsoletos e minguados de utilização de recursos 
de tecnologia moderna são fatores que convergem para uma jurisdição que sai de sua inércia pela provocação, 
atua nos limites físicos e temporais dos atos do processo, mas não lhe extrapola os limites para atuar no conflito 
que a ensejou, afastando-o, ou atendendo prontamente a petição ou pretensão”. GONÇALVES, William Couto. 
Op. cit. p. 87. 
87 “Nesse sentido, é a jurisprudência mais recente da Corte Européia de Direitos Humanos, que reconhece que a 
coisa julgada é uma imposição do direito à tutela jurisdicional efetiva. Assim, nos casos Brumarescu v. Romênia, 
julgado em 28/10/99; Pullar v. Reino Unido, julgado em 10/6/96; Antonakopoulos, Vortsela e Antonakopoulou 
v. Grécia, julgado em 14/12/99; e Antonetto v; Itália, julgado em 20/7/2000”. GRECO, Leonardo. Op. cit. p. 
568. 
88 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Op. cit., p. 30. 



  

40 

mostrando-se como verdadeira concretização da efetividade processual.  

  Sob o mesmo prisma, deve-se ressaltar que Bedaque afirma que o 

processualismo exagerado leva à distorção do instrumento, que acaba por perder a relação 

com o seu fim, passando a viver em função dele próprio89.  

  Como o processo não constitui um fim em si mesmo, mas sim, a busca da 

realização do direito material, muitos autores se inclinam a defender a possibilidade de 

desconstituição de decisões transitadas em julgado, o que seria um contrassenso.  

  Diante da dualidade entre estabilidade e relativização -, por muitas vezes, pode 

parecer difícil constatar o que de fato é mais importante para o cidadão. Reconhece-se, ainda, 

que a tese relativizadora seja sedutora diante deste cenário decadente.  

  Ocorre que, em virtude da impossibilidade de termos uma máquina estatal que 

funcione perfeitamente, torna-se condição sine qua non dotar o processo civil de instrumentos 

capazes de resguardar certos interesses da sociedade, de forma a minimizar eventuais falhas 

que venham a ser cometidas.  

  A esse respeito, com o intuito de salvaguardar determinados interesses 

imprescindíveis para o jurisdicionado, o próprio legislador criou mecanismos capazes de 

amenizar as falhas que porventura venham a ser cometidas pelo poder judiciário. E tanto é 

assim que temos em nosso Código de Processo Civil a previsão da ação rescisória, importante 

instrumento utilizado para mitigar a imutabilidade das decisões judiciais90. 

  Considerando todas as incorreções que inquinam o aparato estatal, pode ser 

que sejamos levados a entender que é direito de todo e qualquer cidadão ver suas demandas 

julgadas de forma escorreita, fato que acabaria justificando a possibilidade de desconstituição 

de sentenças já transitadas.  

  Em contrapartida, também é direito do cidadão obter uma tutela jurisdicional 

que, em algum momento, seja atingida por uma estabilidade que torne determinado direito 

“blindado” a certos ataques. Ademais, como apregoado por Didier, permitir ataques 

desprovidos de critérios seria extremamente perigoso, bastando a alegação de injustiça ou 

desproporcionalidade para o afastamento de coisa julgada previamente formada91.    

                                                        
89 Idem, p. 30. 
90 Marinoni destaca a importância da ação rescisória em nosso sistema processual e ainda elogia a escolha do 
prazo de 02 (dois) anos previsto pelo legislador: “O prazo deve estra no espaço central, que, apesar de amplo, 
contém o mínimo e o máximo de prazo razoável. O prazo de dois anos, contado a partir do trânsito em julgado 
da decisão, está no espaço da razoabilidade, sendo, por isto mesmo, constitucional”. MARIONONI, Luiz 
Guilherme. Op. cit., p. 206. 
91 “Permitir a revisão da coisa julgada por um critério atípico é perigosíssimo. Esquecem os adeptos desta 
corrente que, exatamente por essa especial característica do direito litigioso, àquele que pretende rediscutir a 
coisa julgada bastará alegar que ela é injusta/desproporcional/inconstitucional”. DIDIER JR., Fredie. Prefácio. 
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  Sem dúvidas, o relativismo surge em um cenário de descrença – temos uma 

máquina estatal incapaz de atender às crescentes demandas da sociedade e tal fato não se dá 

somente no plano do poder judiciário, mas em outros planos da administração pública. Chega 

a soar clichê afirmar que o Estado não dá conta sequer dos seus deveres primários. 

  No afã de amenizar as falhas estatais, a coisa julgada passa a ser vista como 

um obstáculo, ocorrendo uma verdadeira inversão de valores. Em vez de se pensar em uma 

forma de otimizar a atuação do judiciário, defende-se a quebra da estabilidade das sentenças 

já transitadas em julgado para que se corrijam injustiças e inconstitucionalidades que sequer 

deveriam existir.  

  A relativização da coisa julgada é sim um reflexo da deficiência do judiciário 

e, mais do que isso, é um pacto de mediocridade da sociedade com o Estado. Aceitamos o 

inaceitável e, em troca, temos garantida a possibilidade de (re)discutirmos as demandas. E 

quem perde com isso? O próprio jurisdicionado.  

  Nelson Nery Jr. destaca que a coisa julgada se apresenta como centro do 

direito processual civil92. Logo, o destino da sentença é criar uma verdade perene em torno do 

objeto de uma controvérsia, verdade esta que, após o trânsito em julgado passará a gozar do 

status da indiscutibilidade. Isso sem contar que “o decisum emitido pelo poder judiciário deve 

exprimir confiança, prática da lealdade, da boa-fé, e, especificamente, configuração da 

moralidade”93.  

                                                                                                                                                                             
In: DIDIER JR., Fredie (Coord.). Op. cit., p. 07. Leonardo Greco, em suas obras sobre o tema, parece concordar 
com tal entendimento. Inclusive, Greco chegou a afirmar, oportunamente, que a ação rescisória escancara a 
vulnerabilidade da coisa julgada (GRECO, Leonardo. Op. cit., p. 567). Todavia, mais recentemente, o autor 
parece estar reavaliando o seu posicionamento, passando a entender que a ação rescisória, diante da realidade 
brasileira, ainda é um instrumento necessário, principalmente diante da falibilidade do sistema recursal nacional. 
GRECO, Leonardo. Cognição sumária e coisa julgada. Texto extraído e adaptado da IX Jornadas de Direito 
Processual, promovida pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, proferida em 30 de agosto de 2012, no 
Hotel Sofitel em Copacabana. Ainda, em recente publicação acerca do tema, Greco chega a criticar a cognição 
exercida pelos Tribunais no âmbito recursal e aduz: “Não sou daqueles que defendem que o contraditório em 
grau de apelação deva ser mitigado. Ao contrário, lamento que o direito brasileiro tenha enveredado por esse 
caminho antigarantístico, ao restringir a instância recursal praticamente ao simples reexame do material fático e 
jurídico produzido no grau inferior, sem audiência, sem nova instrução, salvo nos restritos limites do art. 517 do 
CPC. Isso viola o duplo grau de jurisdição que, a meu ver, tem como conteúdo essencial o direito a dois 
julgamentos por juízos diversos, com a mesma amplitude de possibilidades de produzir alegações e provas. 
Entretanto, ainda que a cognição em apelação fosse ampla, o que não ocorre no sistema brasileiro, o duplo grau, 
na minha opinião, deve consistir no direito a duas instâncias com a mesma profundidade de cognição, justamente 
para que a segunda possa proferir uma decisão potencialmente melhor do que a primeira, e, assim, as 
deficiências garantísticas da primeira instância não se suprem pelo contraditório, ainda que amplo, em segunda 
instância”. GRECO, Leonardo. Cognição sumária e coisa julgada. In: Revista Eletrônica de Direito 
Processual, V. 10, p. 282. Disponível em: http://www.redp.com.br/arquivos/redp_10a_edicao.pdf. Acesso: 
12/12/2012. 
92 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 501. 
93 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. Palestra proferida no IV 
Congresso Brasileiro de Processo Civil e Trabalhista, Natal/RN, 22/09/2000. In: VALDER, Carlos (Coord.). 
Op.cit., p. 80. 
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  Como se falar em confiança sem estabilidade? Didier, nessa linha, indaga: 

“vale a pena, por que o absurdo pode acontecer, criar, abstratamente, a possibilidade de 

revisão atípica da coisa julgada?”94. Trata-se de uma pergunta que ainda não possui resposta, 

mas, diante do exposto até então, podemos afirmar que esta não seria a melhor solução. 

                                                        
94 DIDIER JR., Fredie. Op. cit., p. 7. 
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2 O RELATIVISMO E SEUS TRAÇOS FUNDAMENTAIS 

2.1 Crítica ao termo “relativização” 

 

  A utilização da expressão “relativização” para designar a possibilidade de 

desconsideração da coisa julgada em determinadas hipóteses, apesar de consagrada na 

doutrina e na própria jurisprudência pátria, certamente padece de atecnia, representando uma 

verdadeira tentativa de abrandamento, conforme veremos neste tópico.  

  O próprio Supremo Tribunal Federal, em seu último julgado relevante sobre o 

tema, em voto condutor da lavra do ministro Celso de Mello, valeu-se do termo “relativismo” 

para tratar da questão. Nesse sentido, afirmou-se que o “vírus do relativismo contaminará, 

fatalmente, todo o sistema judiciário” 95.  

  O problema terminológico reside no fato de que, ao ser utilizada a expressão 

“relativização”, transmite-se a falsa ideia de que a coisa julgada seria sempre absoluta, o que 

tornaria imprescindível a sua relativização em razão de circunstâncias específicas.  

  Quando se afirma que a coisa julgada deve ser relativizada, parte-se do falso 

pressuposto de que o instituto é absoluto. E, como já vimos, a visão da coisa julgada como 

dogma merece suas ressalvas.  

  Sobre o entendimento acrítico de que a coisa julgada consistiria um valor 

absoluto, deve ser feita remissão à doutrina de William Couto. Ao tratar do tema, o autor 

afirma que não se pode almejar a coisa julgada e, por conseguinte, a segurança jurídica, em 

um plano absoluto96.  

  Prossegue William Couto, fazendo alusão à Recaséns Siches, que três fatores 

explicam a impossibilidade de se encarar a coisa julgada como absoluta: (i) a limitação 

inerente ao próprio homem; (ii) o fato de a dualidade ser uma das características dos fatos 

humanos; (iii) a necessidade de se admitir que o valor maior do direito é a justiça e outros 

valores dela resultantes, como o bem-estar e a paz social97.  

  Em linhas gerais, é possível concordar com a opinião do autor, muito embora 

condicionar a soberania da coisa julgada à concretização da “justiça” seja temerário, pois não 

há como se aferir com objetivismo o que seja justiça.  

  É lógico que, em algumas hipóteses, é possível se afirmar com exatidão se algo 

é justo ou não. Porém, fechar os olhos para a enorme zona cinzenta que existe entre os juízos 
                                                        
95 RE no. 594.350, rel. Celso de Mello, j. em 25.05.2010, DJU de 11.06.2010. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/berProcessoAndamento.asp?incidente=2644260. Acesso: 03/09/2012. 
96 GONÇALVES, William Couto. Op. cit. p. 79. 
97 Idem. 
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de certeza constitui uma afronta à segurança jurídica. Ademais, se partirmos do princípio de 

que o subjetivo conceito de injustiça é superior à coisa julgada, estaremos admitindo que a 

simples alegação de injustiça seja apta a desconstituir uma decisão transitada em julgado98.  

  De toda forma, fato é que a coisa julgada realmente não é absoluta, assim 

como a segurança jurídica também não é, afirmação que pode ser comprovada por uma 

constatação simples: as ações rescisórias mitigam a rigidez da coisa julgada.  

  Nessa mesma linha, Leonardo Greco aduz que a segurança jurídica não é um 

direito absoluto, como absoluto não é nenhum outro direito fundamental, nem mesmo a vida, 

que pode ser sacrificada para salvar outra vida, por exemplo99.  

  Barbosa Moreira corrobora este entendimento, destacando que, quando se 

afirma que algo deve ser ‘relativizado’, logicamente se dá a entender que está enxergando 

nesse algo um absoluto: “não faz sentido que se pretenda ‘relativizar’ o que já é relativo”100. 

  Então, o que a doutrina relativista pretende é ampliar os casos de relativização, 

estendendo a possibilidade de desconsideração aos casos de cometimento de injustiças, 

inconstitucionalidades originárias e supervenientes e nas hipóteses de investigação de 

paternidade julgadas improcedentes (anteriores aos exames de DNA).  

Parece evidente, portanto, que o valor da coisa julgada material não é absoluto: 

a dúvida é se ele seria tão relativo quanto alguns desejam que seja. De toda forma, a crítica à 

expressão relativização se impõe, visto que esta não traduz em sua inteireza a realidade, razão 

pela qual Barbosa Moreira propõe a utilização do termo “alargamento”101.  

  Talvez a expressão “desconsideração da coisa julgada” seja a que melhor 

define o real objetivo da doutrina relativista. Nesse caso, a lógica seria exatamente a mesma 

aplicável em casos de desconsideração da personalidade jurídica.  

  No caso da personalidade jurídica, a desconsideração nada mais seria do que 

uma forma de se demonstrar, assim como ocorre com a coisa julgada, que não se trata de algo 

absoluto, sendo passível de mitigação em determinados casos específicos.  

Enquanto no caso da personalidade jurídica propõe-se a retirada do “véu” para 

se chegar aos sócios de uma sociedade empresária, no caso da coisa julgada, retirar-se-ia o 

“véu” para se chegar à determinada decisão injusta, inconstitucional, dentre outros vícios. 

                                                        
98 Ovídio Baptista, igualmente, afirma: “Por duas razões, parece-me impróprio condicionar a força da coisa 
julgada, primeiro, a que ela não produza injustiça; segundo, estabelecer como pressuposto para sua 
desconsideração, que essa injustiça seja "grave" ou "séria". A gravidade da injustiça como condição para 
"confrontar", como ele diz, a coisa julgada acabaria, sem a menor dúvida, destruindo o próprio instituto da res 
iudicata”. BAPTISTA, Ovídio. Op. cit. 
99 GRECO, Leonardo. Op. cit. p. 569. 
100 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. cit., p. 225. 
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  Evidencia-se, enfim, a incompatibilidade do termo “relativizar”, pois, repise-

se, além da expressão partir da falsa premissa de que a coisa julgada é absoluta, amesquinha 

por demais a problemática, fazendo crer que o relativismo é sempre benéfico, haja vista que 

um valor ou um instituto tido como absoluto gera uma inflexibilidade que não se coaduna 

com o próprio escopo do direito. Ainda assim, considerando a ampla aceitação que a 

expressão possui, não há qualquer razão para afastar a aplicação do termo em apreço ao longo 

deste estudo.  

   

2.2 O recrudescimento do relativismo como forma de mascarar as erronias das práticas 

judiciárias (o problema do juiz solipsista)  

 

  Oportunamente, afirmou-se que a ineficiência da máquina estatal constitui o 

ponto de partida da tese relativista, como realmente o é. Apesar de tal afirmação soar um tanto 

quanto clichê, fato é que, se o judiciário fosse mais comprometido ao preferir suas decisões, 

não existiriam tantos defensores do relativismo.  

É claro que, por outro lado, repise-se, o inconformismo do homem com a 

derrota é algo natural, o que também faz com que o apelo relativista se corporifique. Mas, em 

um cenário no qual as decisões sejam bem fundamentadas (e ouso dizer que, na realidade 

vigente, algumas sequer são fundamentadas), as insatisfações dos “perdedores” se 

restringiriam, passando a ser veiculadas pelas vias já existentes (recursos, pedidos de 

reconsideração, ação rescisória, etc.). 

  De toda forma, acredita-se que inúmeros são os fatores capazes de respaldar o 

surgimento da pretensão relativista. Talamini destaca que se multiplicaram no direito 

brasileiro formulações doutrinárias acerca da relativização, formulações estas que, a seu 

entender, “ultrapassam a mera quebra da coisa julgada”102.  

  Mas, não se pode olvidar que é na desconsideração da coisa julgada que o 

relativismo mostra a sua faceta mais radical, chegando a se apregoar o afastamento das 

decisões já transitadas em virtude de inconstitucionalidades supervenientes. Ou seja, chega-se 

a permitir que uma decisão transitada em julgado venha a ser desconstituída em virtude de 

inconstitucionalidades posteriormente aferidas. 

  De forma geral, dentre as razões capazes de respaldar o apelo relativista, é 

                                                                                                                                                                             
101 IDEM, p. 225. 
102 O autor destaca que, ainda, a proposta de revisão legislativa das balizas da coisa julgada e a flexibilização, de 
lege ou de lege ferenda, das hipóteses de cabimento da ação rescisória. TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 376. 
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possível vislumbrar duas espécies de argumentos: os de ordem social e os de ordem jurídica. 

No que tange aos argumentos de ordem social, o primeiro deles diz respeito ao 

reconhecimento da falibilidade humana e, por consequência, da falibilidade dos próprios 

juízes, o que afastaria a possibilidade de se falar em imutabilidade das decisões.  

  Até porque, sendo as decisões proferidas por juízes e, considerando que estes 

podem vir a cometer erros, deveria sempre se deixar aberta a porta para alterações, o que, com 

todas as vênias, é um atentado sem tamanho à segurança jurídica.  

  Especificamente no que diz respeito à coisa julgada inconstitucional, seja ela 

originária ou superveniente, Alexandre Câmara entende que negar a possibilidade de 

desconsideração da coisa julgada implicaria admitir que o juiz tem um poder que ninguém 

mais possui: o de, por ato seu, modificar a Constituição da República, ou até mesmo o de 

afastar a incidência de norma constitucional em um dado caso concreto103.  

  Em relação à falibilidade humana, não há como se negar que esta sempre 

existiu. Porém, é inafastável o fato de que, nos dias de hoje, as falhas humanas possuem um 

considerável efeito multiplicador, principalmente em razão da publicização cada vez maior 

das decisões e do ganho de importância da jurisprudência no sistema da civil law, o que faz 

com que uma decisão errada não fique mais restrita às partes, ganhando grande repercussão.  

  Apesar disso, falar em reconhecimento da falibilidade humana, por si só, não é 

fator suficiente capaz de embasar a desconsideração da coisa julgada. Aliás, esse efeito 

multiplicador deveria ter uma consequência oposta: deveria ser um instrumento apto a fazer 

com que os magistrados passassem a se comprometer mais com o processo de tomada das 

decisões.  

  Some-se ao problema da falibilidade humana a alteração do dinamismo da 

sociedade, o que faz com que o ritmo das atividades humanas, notadamente jurisdicionais, se 

torne cada vez mais célere, agravando as falhas perpetradas pelo judiciário.  

  Afogado no excesso de causas, o judiciário se vê obrigado a padronizar 

decisões e a aderir às famigeradas “metas”, realizando audiências cada vez mais rápidas e 

incapazes de oportunizar um contato maior entre as partes e o juiz, o que inviabiliza o 

contraditório dialógico e o contato humano entre as partes do processo.  

  A própria sociedade passa a acreditar no mito do “quanto mais depressa 

melhor”104, privilegiando rapidez em detrimento de qualidade. E essa premente necessidade 

                                                        
103 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil, v. 1. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 
2008, p. 467. 
104 MOREIRA, José Carlos Barbosa Moreira. Op. cit., p. 02.  
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de “solucionar” os problemas acaba por contaminar os próprios mecanismos alternativos de 

solução de controvérsias.  

  Os chamados “mutirões de conciliação” denotam muito bem isso: centenas de 

acordos são realizados em um breve espaço de tempo sem qualquer comprometimento com a 

efetiva resolução dos conflitos. E a pergunta que fica é: será que ambas as partes realmente 

ficam satisfeitas com os acordos? Ou será que muitas delas os fazem por pressão e por medo 

de serem “punidas” em sentença por não terem composto o litígio de forma amigável?  

  Recentemente, foi noticiado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro que o Centro de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis realizou um mutirão com 

254 processos de três empresas, que fecharam 92,37% de acordos com consumidores105.  

  Mesmo que em um primeiro momento a realização de tantos acordos possa 

parecer vantajosa, a estatística é preocupante. E, ainda que se reconheça a imprescindibilidade 

dos mecanismos alternativos de solução, não se pode perder de vista, jamais, o seu real 

escopo: resolver as demandas intrinsecamente.  

  Ainda tratando dos fatores sociais capazes de respaldar o relativismo, há que se 

mencionar a própria alteração da postura estatal frente aos indivíduos. A passagem do Estado 

Liberal para o Estado Gestor faz com que passe a haver demanda por um Estado que precisa 

dialogar cada vez mais com os indivíduos, em nome da própria democracia substantiva106.  

  O Estado Liberal, que era pautado na legalidade estrita, o que justificava a 

rigidez e a inflexibilidade da época, dá lugar a um cenário no qual o a figura do Estado deixa 

de ser grandiosa e infalível, preocupando-se mais com a eficiência do que com a legalidade. 

Assim, a sociedade passa a exigir uma atuação estatal que prime pela justiça, equidade, 

razoabilidade, dentre outros valores.  

  Vistos os fatores sociais, ainda deve ser feita menção aos fatores jurídicos. O 

primeiro fator jurídico que merece destaque é a alteração dos paradigmas jurídicos, o que 

surge com a nova hermenêutica.  

Com o abandono da hermenêutica clássica, de acordo com o entendimento de 

Lenio Streck, passa-se a apostar na Constituição como uma instância da autonomia do direito 

para limitar a transformação das relações jurídico-institucionais. E assim prossegue o autor:  

                                                        
105 “O Centro de Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Rio realizou, nesta sexta-
feira, dia 17, mais um mutirão com 254 processos de três empresas, que fecharam 92,37% de acordos com 
consumidores. A Cedae fez acordo em 95,80% dos processos; a Claro, 92,41%, e a Embratel, 81,58%”. 
Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/92801. Acesso: 03/10/2012. 
106 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo, novas considerações (avaliação 
e controle das transformações). In: Revista Eletrônica sobre a reforma do Estado. Disponível em: 
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-2-JUNHO-2005-DIOGO%20FIGUEIREDO.pdf. Acesso: 
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“Disso tudo é possível dizer que, tanto o velho discricionarismo positivista, 
quanto o pragmatismo fundado no declínio do direito, têm algo em comum: 
o déficit democrático. Isto porque, se a grande conquista do século XX foi o 
alcance de um direito transformador das relações sociais, será (é?) um 
retrocesso reforçar/acentuar formas de exercício de poder fundados na 
possibilidade de atribuição de sentidos de forma discricionária, que leva, 
inexoravelmente, a arbitrariedades, soçobrando, com isso, a própria 
Constituição. Ou seja, se a autonomia do direito aposta na determinabilidade 
dos sentidos como uma das condições para a garantia da própria democracia 
e de seu futuro, as posturas axiologistas e pragmatistas – assim como os 
diversos positivismos stricto sensu – apostam na indeterminabilidade. E por 
tais caminhos e condicionantes que passa a tese da resposta correta em 
direito” 107. 
 

  No caso de coisa julgada inconstitucional originária, essa nova hermenêutica 

ainda se faz mais presente. De acordo com Humberto Theodoro Jr, a inferioridade hierárquica 

do princípio da intangibilidade da coisa julgada, que é, entre nós, uma noção processual e não 

constitucional, traz como consectário a ideia de sua submissão ao princípio da 

constitucionalidade.  

  Conclui-se, nessa linha de argumentação, que, de acordo com Humberto 

Theodoro, a coisa julgada será intangível apenas quando estiver em conformidade com a 

Constituição. Se desconforme, estar-se-á diante do que a doutrina vem denominando coisa 

julgada inconstitucional108.  

  Que a nova hermenêutica traz em seu bojo a supremacia constitucional, 

ninguém duvida. O que se quer saber é se essa supremacia também deveria se impor quando a 

decisão nasce constitucional e se torna inconstitucional em decorrência de decisão proferida 

pelo STF de forma superveniente (ainda que se considere que a declaração de 

inconstitucionalidade retroage). 

  Por fim, temos como fator jurídico ensejador da relativização a busca por um 

processo justo, que de acordo com muitos autores, não se coadunaria com a estabilização das 

decisões judiciais injustas e inconstitucionais, o que é extremamente contestável, pois, se a 

preocupação maior é a justiça, como poderíamos falar em justiça sem segurança?  

  Já no ano de 2001, o ministro Sálvio de Figueiredo afirmava que 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 

                                                                                                                                                                             
03/09/2012.  
107 STRECK, Lenio. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? In: Periódicos Univali. Disponível em: 
www.univali.br/periodicos. Acesso: 23/09/2012. 
108 THEODORO JR., Humberto. Sentença inconstitucional: nulidade, inexistência, rescindibilidade. In: Revista 
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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”109. 

  Vistos os argumentos centrais utilizados pelos relativistas, cumpre destacar que 

toda a argumentação favorável ao recrudescimento da desconsideração da coisa julgada, por 

mais convincente que seja, cai por terra quando voltamos os olhos para o real fator 

impulsionador do relativismo: a ineficiência da máquina estatal, como vimos anteriormente.  

  Não se está dizendo que os fatores que acima foram citados inexistem. Porém, 

tais fatores devem ser vistos como secundários. Assim, quando se aborda o recrudescimento 

do relativismo, deve-se ter bem delineado o que, de fato, constitui o seu cerne, pois é isso que 

respalda todo repúdio a esta teoria.  

  Ao se constatar o que verdadeiramente dá azo ao surgimento do relativismo, é 

impossível não se perceber que a solução relativista é por demais simplista, gerando um 

infindável ciclo incapaz de atingir com precisão o âmago do problema.  

  Acontece que, sendo a deficiência da máquina estatal o ponto fulcral, há que se 

reconhecer que novas decisões, proferidas em substituição a decisões viciadas, virão, 

novamente, inquinadas de vícios se o pensamento dos julgadores não mudar: e ao se falar em 

ineficiência da máquina estatal, apesar de este termo englobar inúmeras mazelas, acredita-se 

que, em termos de relativização, a mais importante seja a postura dos juízes no processo de 

tomada de decisões.  

  O relativismo representa uma tentativa de se “tapar o sol com a peneira”, sendo 

necessário que se perceba, antes de serem adotadas soluções individualistas, que as práticas 

judiciárias precisam mudar. Explique-se. 

  O grande problema das decisões judiciais que demandam a aplicação da tese 

relativizadora é que estas acabam por padecer de graves problemas de fundamentação. Até 

porque, se a fundamentação ocorresse de forma correta, vários dos equívocos perpetrados não 

seriam cometidos – e isso se evidencia ainda mais no caso da coisa julgada inconstitucional 

(originária): não é possível que um juiz, ao proferir a sua decisão e fundamentá-la de forma 

escorreita, não perceba que esta conflita com determinada norma constitucional.  

  Nas hipóteses de coisa julgada inconstitucional superveniente (aquela prevista 

nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, ambos do CPC) o absurdo é ainda maior, já 

que, sem embargo da escorreita fundamentação, a desconstituição se imporia por conta de 
                                                                                                                                                                             
Dialética de Direito Processual. Volume 63. São Paulo: Dialética, 2008, p.46. 
109 Resp nº. 226.436, rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 28.06.2001, DJU de 04.02.02. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=199900714989&dt_publicacao=4/2/2002. Acesso: 
15/06/2011. 
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decisão posterior do Supremo, decisão esta que poderia, inclusive, ser casuística. 

  Sobre a fundamentação, inegável que esta representa uma real garantia contra 

decisões arbitrárias. Para entendermos melhor o que se está dizendo quando se faz alusão à 

expressão “problema de fundamentação” das decisões judiciais, imperioso se torna fazer 

alusão à doutrina de Lenio Streck.  

  De acordo com o autor, cada época organizou sua concepção de fundamento. 

O ponto que interessa, por razões lógicas, é o cenário vigente na modernidade, o que justifica 

muito bem o apelo moderno pela relativização.  

  Note-se que é a modernidade que traz em seu bojo a subjetividade (em 

detrimento do objetivismo que antes reinava), subjetividade esta que vem a inquinar as 

decisões judicias de uma considerável carga de discricionariedade. Streck muito bem apregoa, 

resumindo a problemática filosófica em voga que, para a metafísica clássica, os sentidos 

estavam nas coisas.  

  Ou seja, as coisas teriam uma essência, sendo, portanto, possível revelá-la110. 

Mas, com a modernidade, o foco muda de posição: o fundamento das coisas deixa de estar na 

sua essência e passa a estar na consciência, o que é plenamente justificável se constatarmos 

que o homem passa a estar no centro das coisas.  

  É justamente essa passagem do objetivismo para o subjetivismo que Streck 

denomina de giro linguístico. Este giro, destaque-se, desfaz as amarras que existiam entre a 

fundamentação e essência, promovendo novo enlace: o da fundamentação com a consciência.  

  O grande equívoco, como o próprio autor apregoa, é que, ao deslocar o 

problema da atribuição de sentido para a consciência, se aposta no predomínio da linguagem 

e, “pensar assim, é acreditar que o conhecimento deve estar fundado em estados de 

experiência interiores e pessoais”111. 

  Esse giro linguístico traz em seu bojo uma consequência muito séria, 

promovendo uma transmudação de foco: se antes, afirmava-se que não é a história que 

pertence a nós, mas nós que pertencemos à história112, com essa subjetivização, é como se os 

fatores se invertessem: a história passa a pertencer a nós.  

  Mais do que isso: nós criamos aquilo que entendemos ser história. Ou seja, a 

subjetividade é tão deformante que é capaz de alterar a própria essência das coisas. Com isso, 

                                                        
110 Idem, p. 13. 
111 Idem, p. 20. 
112 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Editora Vozes, 1999, 3ª edição, p. 299. Cumpre 
ressaltar que Gadamer tem sua doutrina ancorada na hermenêutica filosófica. Para ele, “o intérprete sempre 
atribui o sentido”. Em outras palavras, “o modo de criar do artista genial é o caso-modelo, a que se reporta a 
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interpretar, passa a constituir ato de vontade, conforme outrora afirmara o ministro Marco 

Aurélio113.  

  Pensar assim constitui uma tendência irrefutável, fazendo com que se acredite 

que, nos casos difíceis, os juízes possuem tanta margem de discricionariedade quanto o 

legislador114, o que é um grande equívoco.  

  Dito isso, surge o problema da discricionariedade desenfreada, que confirma a 

postura solipsista dos juízes. Dessa forma, as decisões por ele proferidas passam a refletir 

mais as suas próprias características do que as particularidades do caso, razão pela qual não se 

põe fim, verdadeiramente, aos conflitos, que ultrapassam as barreiras da sentença e da própria 

coisa julgada.  

  Por esse motivo, relativizar a coisa julgada não terá a aptidão de colocar as 

coisas em seus devidos lugares. E há que se ir além: relativizar a coisa julgada acaba 

fomentando, ainda que indiretamente, a atividade jurisdicional descomprometida com a 

verdade, visto que, por saberem que as decisões proferidas não são definitivas, ainda que 

acobertadas pelo manto da coisa julgada, não haveria porque se ter medo de errar.  

  Proferir uma sentença não é uma mera questão de sentimento do juiz: é muito 

mais do que isso. Em julgamento acerca da constitucionalidade da lei das cotas raciais na 

UNB, por exemplo, o ministro Carlos Ayres Britto destacou que sentença vem do verbo 

sentir, sendo complementado pelo ministro Luiz Fux que, no mesmo contexto, afirmou que 

“justiça não é algo que se aprende, é algo que se sente”115.  

Tais afirmações remontam ao pensamento positivista kelseniano, colidindo 

frontalmente com a doutrina anti-discricionarista de Ronald Dworkin116. Streck, na mesma 

linha, muito bem salienta que a filiação ao paradigma subjetivista já estava presente em 

processualistas como Moacyr Amaral dos Santos (afirmara que a sentença é ato de vontade) e 

Tourinho Filho (que dizia que o juiz, através da sentença, declara o que sente). O 

entendimento destes respeitados autores, de acordo com Streck, comprova que a filosofia da 

                                                                                                                                                                             
teoria da produção inconsciente e da consciência necessária na reprodução”. 
113 Em entrevista concedida à revista Dinheiro Rural, o ministro Marco Aurélio afirmou: “é claro que haverá 
sempre dúvidas porque a lei é morta. Quem vivifica a lei é o intérprete e o ato de interpretar é, acima de tudo, um 
ato de vontade que pode acontecer de formas diferentes”. Disponível em: 
http://www.terra.com.br/revistadinheirorural/edicoes/61/artigo156948-2.htm#. Acesso: 24/11/2011. Inclusive, 
Lenio aduz: “Isso se tornou lugar comum no âmbito do imaginário dos juristas. Com efeito, essa problemática 
aparece explícita ou implicitamente. Por vezes, em artigos, livros, entrevistas ou julgamentos os juízes deixam 
claro que estão julgando de acordo com a sua consciência”. Idem. 
114 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 272. 
115 Notícias do STF veiculadas no dia 26 de abril de 2012. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=205999. Acesso: 03/10/2012. 
116 DWORKIN, Ronald. Taking the rights seriously. Boston: Harvard University Press, 1978. 
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consciência e discricionariedade judicial são faces da mesma moeda117.  

  O grande vício das decisões atuais consiste na discricionariedade que move os 

juízes na modernidade, o que acaba gerando um problema de fundamentação nas decisões 

judiciais, fazendo com que os magistrados deixem de observar o caso concreto e as normas 

vigentes para, por muitas das vezes, agirem segundo o seu sentir, promovendo adaptações 

interpretativas capazes de encaixar o direito às suas decisões (e não o contrário).  

  O que se vê, nos dias de hoje, são verdadeiros juristas que “fabricam o seu 

conhecimento”118, o que indubitavelmente os leva, por vezes, à tomada de decisões injustas e 

até mesmos inconstitucionais. 

 

2.3 Relativização: entre a facticidade e a validade (Habermas) 

  

  A análise da coisa julgada possui estreita relação com o princípio da segurança 

jurídica. Tomando-se como base tal premissa, há que se partir para um segundo e fundamental 

questionamento: será que a coisa julgada constitui elemento indispensável apenas para o 

Estado? 

  Um grave equívoco perpetrado pela sociedade refere-se ao fato de que esta, 

quando está diante da coisa julgada, pensa em algo criado pelo Estado e para o Estado, razão 

pela qual se conclui que a estabilização das decisões jurisdicionais alberga interesses 

exclusivamente estatais (talvez uma tentativa de “calar” o cidadão, impondo as decisões 

proferidas pelo judiciário).  

  Nessa linha, a estabilização das decisões judiciais, de acordo com o senso 

comum, seria uma imposição do Estado-juiz: uma autêntica manifestação do seu poder de 

império; uma emanação da sua soberania no plano interno. 

  Não há como se negar que a coisa julgada representa elemento indispensável à 

afirmação do poder estatal. Marinoni já aduzia, nessa linha, que a existência de conflitos entre 

os membros da sociedade e a impossibilidade de os próprios envolvidos tomarem conta da sua 

resolução obriga o Estado a manifestar o seu poder de “aplicação da justiça”, o que seria 

indispensável para a estabilidade da vida social119.  

  Note-se que Marinoni, ao tratar da temática em voga, mais do que apresentar a 

                                                        
117 STRECK, Lenio. Op. cit., p. 34. 
118 Idem, p. 89. E prossegue o autor: “O sentido não está à nossa disposição! Por isso é que – e de há muito 
venho insistindo nisso (e me permito repetir a esta altura destas reflexões) – não interpretamos para 
compreender, e, sim, compreendemos para interpretar. A interpretação, como bem diz Gadamer, é a explicitação 
do compreendido”. 
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coisa julgada como uma manifestação da autoridade estatal (a imposição da coisa julgada é, 

de fato, uma manifestação do poder de império do Estado), reconhece a sua 

imprescindibilidade para a estabilidade social. A contrario sensu, torna-se forçoso concluir 

que a relativização da coisa julgada estaria apta a gerar um verdadeiro caos social. 

  Tal debate é capaz de atingir a filosofia do direito, podendo se resumir naquilo 

que Habermas afirma ser uma tensão existente entre a facticidade e validade do direito120. Em 

sua obra “Direito e Democracia – entre facticidade e validade”, Habermas afirma que Hegel e 

Aristóteles estavam convencidos de que a sociedade encontra a sua unidade no Estado, 

enquanto a filosofia prática da modernidade parte da ideia de que os indivíduos pertencem à 

sociedade como membros de uma coletividade ou como partes de um todo.  

  O autor parte desta constatação para concluir que as sociedades modernas não 

mais se satisfazem com tais premissas, tendo se tornado tão complexas ao ponto de as duas 

figuras de pensamento não poderem mais ser utilizadas indistintamente.  

  Então, hoje, não mais seria possível falar em sociedade centrada no Estado e 

nem em sociedade centrada nos indivíduos. E a sistemática da coisa julgada reflete bem esse 

cenário: ao contrário do que muitos pensam, trata-se de um instituto que atende não somente 

ao Estado, mas também à sociedade.  

  Em defesa do princípio da segurança jurídica, há quem chegue a defender que 

a sua justificativa seria fornecida pelo próprio ordenamento constitucional, tratando-se de 

princípio serviente ao Estado e aos jurisdicionados, sendo, portanto, de fundamental 

importância para ambos, sendo certo que a segurança se configura como valor supremo da 

sociedade121.  

  Isso corrobora a tese de que a estabilidade das decisões, além de servir ao 

Estado, serve ao cidadão. Ora, se os conflitos devem e precisam terminar, “o processo estatal 

não teria sentido se não produzisse uma decisão definitiva, ou seja, uma decisão que não 

pudesse mais ser questionada pelas partes e modificada por qualquer dos setores do poder do 

Estado”122.  

                                                                                                                                                                             
119 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 58.  
120 HABERMAS, Jürgen Habermas. Direito e Democracia – entre facticidade e validade, 2.ª ed.. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
121 “A justificativa inicial já é fornecida pelo próprio ordenamento constitucional: ele próprio atribui 
fundamentalidade à segurança jurídica. Com efeito, a menção a esta última já é feita no seu preâmbulo. De um 
lado, o preâmbulo institui um Estado Democrático destinado a ‘assegurar’, isto é, ‘tornar seguros’ tanto os 
direitos sociais e individuais quanto os valores, dentre os quais o próprio valor ‘segurança’. De outro lado, o 
mesmo preâmbulo qualifica a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça e também a 
‘segurança’, como ‘valores supremos’ da sociedade”. ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica. Entre 
permanência, mudança e realização no Direito Tributário. , 2.ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 39. 
122 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 58. 
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  Não pairam dúvidas, portanto, de que a segurança jurídica seria um princípio 

digno de proteção efetiva. Por via oposta, não se pode negar que o grande problema emergiria 

quando essa segurança jurídica tão almejada viesse a entrar em colisão com ideais de justiça, 

ou até mesmo com outras normas constitucionalmente asseguradas.  

  Com relação ao embate entre segurança jurídica e justiça, Jürgen Habermas, 

muito bem explica que a tensão entre facticidade e validade se introduz na categoria do 

direito, manifestando-se nas duas dimensões da validade jurídica.  

  O direito vigente garante, de um lado, a implementação de expectativas de 

comportamento sancionadas pelo Estado e, com isso, segurança jurídica. Por outro lado, a 

pretensão à legitimidade da ordem jurídica implica decisões as quais não podem se limitar a 

concordar com o tratamento de casos semelhantes no passado e com o sistema jurídico 

vigente, pois devem ser fundamentadas racionalmente, a fim de que possam ser aceitas como 

decisões racionais pelos membros do direito123. 

  Sendo assim, de acordo com Habermas, no nível da prática da decisão judicial, 

as duas garantias precisam ser resgatadas simultaneamente. Portanto, em um plano ideal, uma 

decisão judicial deve gerar a segurança jurídica e, simultaneamente, precisa garantir a justiça 

que os cidadãos almejam, o geraria aceitabilidade social.  

  E a coisa julgada tem essa dupla finalidade: gerar segurança jurídica e 

assegurar que os cidadãos poderão gozar de decisões justas e bem formuladas. Isso denota o 

equívoco perpetrado quando se afirma que a autoridade da coisa julgada é uma garantia 

conferida ao Estado. Habermas trabalha muito bem com as duas faces da moeda, 

manifestando-se nos seguintes termos: 

 

“De um lado, o princípio da segurança jurídica exige decisões tomadas 
consistentemente, no quadro da ordem jurídica estabelecida. E aí o direito 
vigente aparece como um emaranhado intransigente de decisões pretéritas do 
legislador e da justiça ou de decisões do direito consuetudinário. E essa 
história institucional do direito o pano de fundo de toda a prática de decisão 
atual. Na positividade do direito refletem-se também as contingências desse 
contexto de surgimento. De outro lado, a pretensão à legitimidade da ordem 
jurídica implica decisões, as quais não podem limitar-se a concordar com o 
tratamento de casos semelhantes no passado e com o sistema jurídico 
vigente, pois devem ser fundamentadas racionalmente, a fim de que possam 
ser aceitas como decisões racionais pelos membros do direito” 124. 

 

  Tem-se, dessa forma, a coisa julgada como um instituto bifacetário, estando 

                                                        
123 HABERMAS, Jürgen Habermas. Op. cit., p. 245.  
124 Idem, p. 246.  
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uma de suas faces voltada para a concretização da segurança jurídica e a outra voltada para a 

justiça de decisões (decisões estas que devem ser corretamente fundamentadas). Em uma 

dimensão ideal, uma decisão apta a formar coisa julgada deve se coadunar, de forma paralela, 

com as duas facetas apresentadas.  

  O problema todo se evidencia quando uma decisão não é capaz de atender à 

justiça esperada pelos cidadãos, não sendo corretamente fundamentada ou até mesmo 

violando a ordem constitucional vigente. E mais: essa decisão transita em julgado tornando-se 

imutável e indiscutível. Nesse caso, a pergunta que se faz é: a coisa julgada perderia a sua 

autoridade?  

  Habermas destaca que a hermenêutica jurídica, o realismo e o positivismo 

enfrentaram a questão de maneira diversa. Primeiramente, a hermenêutica teria rompido com 

o paradigma clássico no qual a decisão judicial é fruto da subsunção do caso concreto a uma 

regra previamente estabelecida. Afirma-se que a hermenêutica, desdobrada em teoria do 

direito, mantém a pretensão de legitimidade da decisão judicial. Dessa maneira, parece claro 

que a justiça das decisões importa mais do que a segurança jurídica.  

  Já os realistas, entendem que o recurso a um ethos dominante não oferece uma 

base convincente para a validade de decisões jurídicas125. Isso porque, em meio a uma 

sociedade pluralista, interesses e forças concorrem entre si.  

  Por fim, o positivismo jurídico pretenderia, ao contrário, “fazer jus à função da 

estabilização de expectativas”126, dando-se primazia às regras jurídicas. Em decisões nas quais 

a mera subsunção revela-se bastante, a questão é de fácil resolução. Mas a dúvida emerge 

quando se está diante de casos difíceis, nos quais a subsunção não resolve o problema127.  

  Habermas propõe-se a analisar esse embate entre facticidade e a validade, 

sendo que a facticidade teria a ver com a positividade do direito, ignorando noções de certo e 

errado. Porém, a facticidade seria mais do que a simples positividade, resultando na própria 

concretização da segurança jurídica pela formação da coisa julgada, consectário lógico das 

decisões judiciais.  

  O ponto nodal da teoria habermasiana é exatamente investigar as formas de 

resolução desse embate, o que é uma questão fulcral para analisarmos o relativismo. Como 

mencionado, o relativismo se ancora, fundamentalmente, na ideia de que a justiça, legalidade 

e constitucionalidade das decisões são fundamentais para a sua validade, o que faria com que 
                                                        
125 Idem, p. 248.  
126 Idem.  
127 A resolução deste problema, pelos positivistas, resume-se a uma palavra: discricionariedade. Se não há regra 
aplicável, pode o juiz decidir a questão de forma discricionária. DWORKIN, Ronald. Op. cit., p. 50. 



  

56 

uma decisão que não se coadunasse com tais parâmetros não fosse apta a gozar de 

estabilidade.  

  Para resolver este árduo embate entre a segurança jurídica e pretensão de 

legitimidade do direito, embate este que ainda persiste nos dias de hoje (e até com maior 

vigor), Habermas indaga de que modo a prática da decisão judicial poderia satisfazer, 

simultaneamente, o princípio da segurança e a pretensão de legitimidade do direito.  

  Com relação à legitimidade, imprescindível se torna destacar que esta seria 

alcançada com a racional motivação das decisões, o que as tornaria condizentes com o senso 

de justiça da sociedade e, por consequência, com a Constituição Federal (a 

constitucionalidade seria um consectário lógico de decisões que fossem fundamentadas de 

forma escorreita).  

  Nesse interregno, Habermas faz alusão à obra de Dworkin, afirmando que este 

autor buscou resolver o problema através de uma solução pretensiosa, permitindo que em 

casos difíceis as decisões fossem fundamentadas a partir do contexto coerente do direito 

vigente racionalmente reconstruído128, forma pela qual seria possível se dotar as decisões de 

legitimidade ainda quando não houvesse regra clara expressa em um dado sentido.  

  Sendo assim, na ausência de regras expressas que regulassem determinada 

questão, Dworkin entendia que o julgador poderia se valer dos princípios para cobrir os 

espaços vagos. Somente dessa forma poder-se-ia proferir uma decisão apta a se tornar 

legítima e, por conseguinte gerar segurança jurídica.  

  Todavia, Habermas, ao criticar a teoria formulada por Dworkin, afirma que, 

para a adoção da mesma, pressupõe-se a existência de um “juiz Hércules”, juiz este que 

conheceria todos os princípios e objetivos válidos que são necessários para a justificação, o 

que não se coadunaria com a realidade prática129. 

  Fato é que os juízes não detêm a capacidade sobre-humana exigida pela teoria 

de Dworkin, gerando, por consequência, o proferimento de decisões que, em sua essência, 

nem sempre se coadunam com as expectativas sociais e com o próprio ordenamento legal e 

constitucional vigente.  

  Ainda, é possível afirmar que a crítica à teoria dworkiniana permanece 

extremamente atual, até porque, não raro, os juízes são instados a solucionar controvérsias 

                                                        
128 HABERMAS, Jürgen Habermas. Op. cit., p. 262. 
129 “O espaço preenchido pela sobre-humana capacidade argumentativa de Hércules é definido, de um lado, pela 
possibilidade de variar a hierarquia dos princípios e objetivos e, de outro lado, pela necessidade de classificar 
criticamente a massa do direito positivo e de corrigir erros. Hércules deve descobrir a série coerente de 
princípios capaz de justificar a história institucional de um determinado sistema de direitos (...)”. Idem.  
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que ultrapassam os limites impostos pelos textos normativos. Lançando mão de uma visão 

mais realista, pode-se concluir que nem sempre a solução encontrada pelos magistrados é 

condizente com os anseios sociais e com os valores albergados pela Constituição Federal.  

  Certamente, a formação legítima das decisões judiciais é fundamental em um 

Estado de Direito que se propõe ser Democrático. É fundamental que estas decisões 

proferidas pelo judiciário, mais do que almejarem por fim aos processos, estejam aptas a dar 

efetivas soluções aos casos concretos, sendo legítimas perante a sociedade e, portanto, 

condizentes com os valores abarcados pelo texto constitucional. Mas nem sempre a realidade 

é essa. 

   Em sua obra, Habermas exalta o importante papel do agir comunicativo no 

processo de legitimação das decisões, exaltando a importância do princípio do discurso, 

basicamente sobre dois aspectos: 

 

“(...) O princípio do discurso tem inicialmente o sentido cognitivo de filtrar 
contribuições e temas, argumentos e informações, de tal modo que os 
resultados obtidos por este caminha têm a seu favor a suposição da 
aceitabilidade racional: o procedimento democrático deve fundamentar a 
legitimidade do direito. Entretanto, o caráter discursivo da formação da 
opinião e da vontade na esfera pública política e nas corporações 
parlamentares implica, outrossim, o sentido prático de produzir relações de 
entendimento, as quais são isentas de violência, desencadeando a força 
produtiva da liberdade comunicativa” 130. 

 

  Nessa linha de pensamento, é possível se afirmar que Habermas entende que o 

direito deve ser concebido e legitimado a partir do agir comunicativo, o que faz todo o 

sentido, pois, quanto mais o Estado se democratiza, abrindo-se para a sociedade, mais 

legítimas se tornam as suas decisões, atenuando o embate entre a facticidade e a validade.  

  Diante disso, embora Habermas não se posicione nem em favor da facticidade 

e nem da validade, ele enxerga o agir comunicativo como forma de resolver um eventual 

embate entre tais planos. Ou seja, quanto mais o Estado se abre para a ação comunicativa, 

mais legítimas serão as suas decisões e, por consequência, afastar-se-ão possíveis 

contestações em torno da estabilização das decisões judiciais.  

  A resposta que Habermas oferece é excelente e, por via reflexa, acaba 

reiterando que o relativismo não é a solução para as mazelas do judiciário, sendo, ao 

contrário, uma forma de mascarar um problema que possui raízes bem mais profundas (ligado 

à própria falta de legitimação das decisões judiciais).  

                                                        
130 Idem, p. 191. 
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  Optar pela tese relativista não significa tão somente uma escolha por aquilo 

que é justo, moral, legal e constitucional. Trata-se de uma opção medíocre que continuará 

fomentando a tomada de decisões ilegítimas. Optar pela relativização é cometer um erro para 

consertar outro131. 

  Em vista disso, confirma-se a tese de que o relativismo não seria a solução 

adequada para enfrentar o âmago dos problemas que assolam o judiciário e que desaguam na 

onda relativista que presenciamos na atualidade.  

  Por isso, há que se ir além: ainda que determinadas decisões venham a 

transgredir a legitimidade, afrontando valores sociais e consagrados na esfera legal e 

constitucional, deve-se privilegiar a segurança jurídica como uma forma de se manter o 

próprio sistema jurídico hígido.  

  Atentar contra a segurança jurídica equivale a arruinar o sistema estatal e 

impedir, de uma vez por todas, que se encontre uma solução democrática (fomentadora do 

agir comunicativo) e adequada capaz de por fim a todos aos problemas hodiernos enfrentados 

pelo poder judiciário.  

 

2.4 A relativização em virtude da “coisa julgada inconstitucional” como alternativa à 

discricionariedade da relativização por cometimento de injustiças  

 

  A indagação acerca do que é a justiça e do que seria o justo não é atual. Não é 

de hoje que muitos pensadores se debruçam sobre a definição de justiça sem conseguirem 

chegar, objetivamente, a um conceito unívoco. Sabe-se que a noção de justiça é fundamental 

para o direito, mas, ao mesmo tempo, definir com exatidão o que seria justo e o que seria 

injusto afigura-se como uma tarefa impossível. 

A importância do conceito de justiça para o direito é tão relevante que Del 

Vecchio assinala que “os princípios da justiça devem ser norteadores de toda ação e decisão; 

devendo guiar a atuação dos operadores do direito”132. 

  É claro que não cabe aqui analisar todas as teorias da justiça, elencando 

pormenorizadamente todos os autores que buscaram definir o conceito de justo ao longo da 

                                                        
131 Habermas aduz: “Dado que o Estado toma a si a tarefa de impedir a desintegração social por meio de decisões 
obrigatórias, liga-se o exercício do poder estatal a intenção de conservar a sociedade em sua identidade 
normativa determinada em cada oportunidade concreta”. Note que o autor reconhece que a estabilidade das 
decisões impede a desintegração social. Por esse motivo, tornar as decisões passíveis de relativização feriria de 
morte a necessidade de se manter a sociedade integrada, impedindo a concretização do agir comunicativo, que 
seria o antídoto contra possíveis afrontas à legitimidade das decisões judiciais. HABERMAS, Jürgen Habermas. 
Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 221. 
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história. Porém, cumpre destacar o pensamento de alguns autores importantes. 

Somente assim se tornará possível constatar que a ideia de justiça é cambiante 

no tempo, sendo dotada de uma subjetividade que lhe é inerente, razão pela qual não pode ser 

usada como parâmetro pela teoria relativista. Isso explica, ainda que em parte, a importância 

da coisa julgada inconstitucional, pois esta surge exatamente para objetivizar o debate em 

torno da desconsideração da coisa julgada, tornando as bases do relativismo mais sólidas.  

  Analisaremos brevemente algumas das variações acerca do conceito de justiça 

ao longo do tempo a fim de que se torne possível constatar (ou tão somente reiterar) o quanto 

definir o que é justo se afigura uma tarefa árdua para o direito e para a filosofia, dificuldade 

esta que foi percebida pelos próprios relativistas que, cientes da dificuldade inerente ao tema, 

passaram a apostar na inconstitucionalidade como causa viabilizadora da relativização. 

   Iniciando o estudo por Hans Kelsen, cumpre registrar que este autor começa a 

efetuar sua análise acerca da justiça debruçando-se sobre os estudos clássicos de Platão e 

Aristóteles133. Fazendo alusão a Platão, Kelsen afirma que, apesar de este autor ter tentado 

responder a indagação sobre o que é a justiça de maneira racional, não logrou êxito. E não 

poderia ser diferente. 

  A inexatidão do termo justiça já se mostrava evidente nas obras de Platão, pois 

a tentativa platônica de desvendar o conceito da justiça por intermédio da indagação “o que é 

o bem?” desaguava em um subjetivismo muito forte. Mas o que é o bem? Ademais, como 

mensurar o grau de justiça através da aferição do nível de bondade envolvido em 

determinados atos?  

  O que Platão fez foi tentar criar um elo entre o justo e o bom, concluindo que o 

justo assemelha-se ao homem sábio e bom. O injusto, por sua vez, assemelha-se ao mau e 

ignorante134. Mas, embora em determinados casos seja possível aferir o que é bom e o que é 

mau, pois existem zonas de certeza positiva e negativa, nem sempre tal constatação se faz 

possível.  

  Já Aristóteles, igualmente citado na obra de Kelsen, formula seu conceito de 

justo estabelecendo uma aproximação da justiça à ideia de virtude, afirmando que “o justo é 

aquele que cumpre, respeita a lei e é probo, enquanto o injusto é o homem sem lei e 

ímprobo”135. Veja que não há um completo afastamento da doutrina de Platão, permanecendo, 

                                                                                                                                                                             
132 VECCHIO, Giorgio del. Filosofía Del Derecho, 9ª ed., Barcelona, pág. 336. 
133 KELSEN, Hans. O que é justiça? A justiça, o direito e a política no espelho da ciência. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p. 12. 
134 PLATÃO. A República. Bauru: EDIPRO, 1994. 
135 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 104. 
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ainda que de forma mais tênue, o elo existente entre justiça e virtude. 

  Orlando Ferreira de Melo bem destaca que um exame profundo da fórmula 

aristotélica mostra seu caráter tautológico, porque o estabelecimento dos pontos extremos – 

virtude de vício, bom e mau – dentre os quais, de forma equidistante, encontraríamos a 

virtude ou a justiça, é totalmente arbitrário”136. 

  Note-se que, sem embargo Aristóteles tenha tentado se valer de uma forma 

menos subjetiva de definição da justiça, ele também falhou (assim como Platão), haja vista a 

definição de justiça aristotélica ter reproduzido um pecado imperdoável: a vagueza dos 

conceitos, o que acabava por fomentar o cometimento de arbitrariedades. 

  Isso demonstra que, por mais objetiva que seja a tentativa de se definir justiça, 

ela sempre acaba apelando para o subjetivismo, o que fica claro quando Aristóteles afirma que 

“o justo é proporcional, enquanto o injusto viola a proporção”137. Ora, o que pode ser 

considerado proporcional? Veja: trata-se de uma definição que privilegia a discricionariedade 

daquele que está avaliando o grau de justiça de determinado ato. 

  A tentação subjetivista se confirma, também, quando Aristóteles afirma que 

“há mais tipos de justiça do que um”138. Partindo-se do princípio de que vários são os tipos de 

justiça, promove-se um afastamento da objetividade. Isso faz com que se torne uma tarefa 

extremamente difícil afirmar, com precisão, o que seria justo. Considerar que o conceito de 

justiça não é unívoco seria extremamente temerário, possibilitando-se que a justiça seja 

realizada de acordo com a consciência de cada um. 

  Enfim, partindo de uma crítica às concepções platônica e aristotélica que, de 

acordo com Kelsen demonstram o fracasso em se tentar definir justiça139, o autor busca se 

valer de caminho diverso, asseverando que justiça é uma característica possível, mas não 

necessária da ordem social, podendo ser definida como felicidade social, ou seja, felicidade 

garantida por uma ordem social140.  

  Novamente o que se tem é uma definição subjetiva. Mas, o grande diferencial 

de Kelsen, na verdade, não é a definição de justiça propriamente dita, mas sim, a confrontação 

dos conceitos de direito e justiça, permitindo ao autor que concluísse, em sua obra Teoria 

                                                        
136 MELO, Orlando Ferreira de. A justiça. Kelsen, Del Vecchio e Rawls. Revista eletrônica Novos estudos 
jurídicos (Univali). Disponível: http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/1598. Acesso: 
04/10/2012. 
137 ARISTÓTELES. Op. cit., p. 110. 
138 Idem. 
139 Kelsen vale-se dos conceitos de Platão e Aristóteles para concluir que “o que superabundam são fórmulas 
vazias”. KELSEN, Hans. O problema da justiça. Trad. João Baptista Machado, 2ª ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996, p. 149. 
140 KELSEN, Hans. Op. cit., p. 02.  
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Geral do Direito e do Estado, que o direito não deve ser compreendido como produto da 

justiça.  

  Kelsen retira a justiça do campo do direito, embora reconheça que a confusão é 

comum. O autor afirma, ainda, que essa confusão corresponde à tendência ideológica de dar 

aparência de justiça ao direito: “se direito e justiça são identificados, se apenas uma ordem 

justa é chamada de direito, uma ordem social que é apresentada como direito é apresentada 

como justa”141.  

  Para Kelsen, o justo seria um valor muito irracional para ser tratado no campo 

do direito. Logo, não seria possível abordar racionalmente o conceito de justiça: sendo o 

conceito de justiça um valor, não deveria se discutir justiça no campo do direito.  

  Habermas, por sua vez, ao analisar as instituições jurídicas, defende a 

existência de um modelo onde haja a interpenetração entre justiça, razão comunicativa e 

modernidade. Desta feita, resta claro que a justiça afigura-se como uma das bases 

sustentadoras do direito: em outros termos, o direito poderia sim vir a efetivar a justiça.  

  Afirma o autor alemão que a justiça e o direito positivo encontram-se numa 

relação de complementação recíproca142. Mais do que isso, Habermas entende que a 

construção da ideia de justiça em um Estado Democrático de Direito pressupõe participação.  

  Assim, a legitimidade do direito encontrar-se-ia no plano discursivo (teoria do 

agir comunicativo143), substituindo-se a razão prática pela razão comunicativa. Diante disso, 

somente dessa forma, ou seja, respeitando a participação livre e igual, poder-se-ia chegar à 

concretização da justiça.  

  Habermas faz alusão ao tema direito e justiça, afirmando que o grande anseio 

da humanidade é exatamente a concretização da justiça – e, para a concretização da justiça, a 

comunidade deve participar ativamente das decisões: exalta-se a importância do agir 

comunicativo.  

  Mas, inobstante o agir comunicativo emerja como uma solução democrática 

para a garantia da justiça, da legitimidade das decisões e da segurança jurídica, continua não 

sendo possível definir com exatidão o conceito de justiça. Ainda que se considere que a 

justiça pode ser alcançada através da participação, o que é a justiça? É toda e qualquer decisão 

na qual haja efetiva participação? 

                                                        
141 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 08. 
142 HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 141. 
143 "Eu resolvi encertar um caminho diferente, lançando mão da teoria do agir comunicativo: substituo a razão 
prática pela comunicativa. E tal mudança vai muito além de uma simples troca de etiqueta”. Idem, p. 19. 
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  Tudo isso para concluirmos que, ainda que se discorra sobre todos os conceitos 

de justiça existentes, será impossível chegar a um conceito realmente objetivo capaz de 

nortear a aplicação de uma tese relativista que se proponha a desconsiderar a coisa julgada 

sempre que uma dada decisão for injusta.  

  Por mais que se tente objetivar o debate, estabelecendo vetores norteadores, 

como pretende fazer Cândido Rangel Dinamarco144, sempre haverá uma dose considerável de 

discricionariedade, pois novas situações de possíveis injustiças sempre ocorrerão. Ainda 

assim, Dinamarco defende que não devem ser imunizadas aquelas sentenças que transgridam 

frontalmente valores de justiça capazes de perenizar inconstitucionalidades de extrema 

gravidade ou injustiças insuportáveis e manifestas145.  

  Dinamarco, como se pode notar, apregoa que sequer ocorreria a formação de 

coisa julgada material em sentenças eivadas de injustiças extremas, o que, sem dúvidas, seria 

uma inteligente tentativa de se desviar o foco da discussão central que permeia o debate 

acerca da relativização, pois, se não há formação de coisa julgada, sequer haveria que se falar 

em desconsideração, já que não se pode desconsiderar algo que sequer existe. 

  Donaldo Armelin, na mesma linha de Dinamarco, defende a impossibilidade 

de perenização de decisões judiciais injustas, sob o argumento de que permitir que o 

jurisdicionado se conforme com a mera verdade formal iria de encontro à garantia 

constitucional da inafastabilidade da atuação do judiciário.  

  Explicita o autor que a convivência de decisões judiciais imutáveis, mas 

injustas, porque esgotados os instrumentos para sua alteração, e em conflito com os princípios 

                                                        
144 Dinamarco, defensor da relativização da coisa julgada em caso de cometimentos de injustiça, cita como 
parâmetros: “(I) princípio da razoabilidade e da proporcionalidade como condicionantes da imunização dos 
julgados pela autoridade da coisa julgada material; (II) moralidade administrativa como valor 
constitucionalmente proclamado cuja efetivação é óbice dessa autoridade em relação a julgados absurdamente 
lesivos ao Estado; (III) imperativo constitucional do justo valor das indenizações em desapropriação, quer em 
favor quer contra o Estado; (IV) zelo pela cidadania e direitos do homem, também residente na Constituição 
Federal, como impedimento à perenização de decisões inaceitáveis em detrimento dos particulares; (V) fraude e 
erro grosseiro como fatores que contaminam o processo; (VI) garantia constitucional do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; (VII) garantia constitucional do acesso à ordem justa, que repele a perenização de 
julgados aberrantemente discrepantes dos ditames da justiça e da equidade; (VIII) caráter excepcional da 
disposição de flexibilizar a autoridade da coisa julgada, sem o qual o sistema processual perderia utilidade e 
confiabilidade”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Instituto OCW Brasil. 
Disponível em: http://xoomer.virgilio.it/direitousp/curso/dina1.htm. Acesso: 25/03/2011. José Augusto Delgado, 
seguindo a mesma linha, elenca em sua obra exemplos de sentenças que podem ser consideradas injustas, 
citando, dentre outras, a declaratória de existência de preclusão quando esse fenômeno processual inexiste por 
terem sido falsas as provas em tal sentido; a baseada em fatos falsos depositados durante o curso da lide; a 
conseguida graças a um perjúrio ou juramento falso; a provocadora de anulação dos valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; a que autoriza a prática da tortura; a que impede a liberdade de atuação dos cultos religiosos; a 
que abre espaço para a quebra do sigilo de correspondência; etc. DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa 
julgada e princípios constitucionais. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. cit., p. 16. 
145 DINAMARCO. Op. cit, p. 315. 
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fundamentais informadores do sistema, “é uma questão que, de há muito desafia os juristas, 

sem que se chegado a soluções insuscetíveis de críticas”146.  

  Armelin também enxerga a justiça como valor que não pode ser afastado, 

embora não se adentre na análise das dificuldades inerentes à definição do que seria justo. 

Assevera Armelin que “não se deve perder de vista que a justiça é o objetivo maior do sistema 

jurídico”147. Sendo assim, embora o autor veja a segurança jurídica como algo importante, 

entende que esta jamais poderá prevalecer sobre a justiça das decisões.  

   Pertinente, neste momento, respondermos à seguinte indagação: será que os 

autores contrários ao relativismo desconsideram a importância da concretização da justiça das 

decisões? Parece, ainda que perfunctoriamente, que defender a estabilidade do sistema 

jurídico e, consequentemente, a impossibilidade de desconsideração da coisa julgada não 

implica no reconhecimento da existência do direito sem a concretização da justiça.  

  Os autores contrários ao relativismo reconhecem que sem justiça não há 

direito. Por outro lado, estes autores entendem que a justiça das decisões não seria, nem de 

longe, um parâmetro adequado para se permitir o afastamento das decisões transitadas em 

julgado. 

  Sendo mais radical, admitir a desconsideração da coisa julgada utilizando 

possíveis injustiças perpetradas nas decisões como fundamento equivaleria a aniquilar 

gradativamente o instituto da coisa julgada, visto que a mera alegação de injustiça já seria 

apta a gerar um novo exame (ou será que haveria a elaboração de um rol de injustiças pelo 

legislativo autorizando o afastamento da coisa julgada em determinados casos?).  

  A desarmonia entre a decisão judicial transitada em julgado e o valor justiça 

pode ocorrer em razão de várias circunstâncias e muitas delas são imprevisíveis ao poder 

público e a qualquer cidadão. Condicionar a força intrínseca da coisa julgada à concretização 

de um valor que não pode ser aferido no plano teórico poderia gerar uma situação de caos 

social.  

  Algumas injustiças podem vir a ser suscitadas por serem consideravelmente 

mais frequentes, podendo ser reconhecidas até mesmo no rol das hipóteses de cabimento da 

                                                        
146 E prossegue o autor: “A garantia constitucional da inafastabilidade da atuação do judiciário nas hipóteses de 
lesão ou ameaça de lesão a direito, não assegura, por si só, a justiça da tutela jurisdicional por ele prestada. Sem 
dúvida sustenta-se que tal garantia propicia não apenas o acesso a uma prestação jurisdicional, como também a 
uma ordem jurídica justa, que deriva do próprio sistema, Destarte as decisões as decisões judiciais nos casos 
concretos deveriam convergir para essa mesma ordem, prestigiando o justo na solução de conflitos individuais 
ou coletivos”. ARMELIN, Donaldo. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. 
cit., p. 98. 
147 Idem, p. 99. 



  

64 

ação rescisória148. Sem dúvidas, uma sentença transitada em julgado dada por prevaricação, 

concussão ou corrupção do juiz e uma sentença proferida por juiz impedido ou absolutamente 

incompetente ou resultante de dolo da parte vencedora constituem sentenças injustas.  

  Por esse motivo, tais hipóteses, encontram-se albergadas no rol do artigo 485, 

do Código de Processo Civil, que permite a relativização através da ação rescisória. Nada 

obstante, ignorar o prazo previsto para o manejo da ação rescisória, criando uma espécie e 

ação rescisória ex tempore sempre que for cometida uma suposta injustiça, constitui ato 

atentatório ao sistema jurídico.  

  Além disso, levando-se em conta a literalidade do artigo 485, do Código de 

Processo Civil, que prevê o manejo das ações rescisórias em face de decisões que violarem a 

coisa julgada (inciso IV), não parece ter sido a intenção do legislador desproteger o instituto, 

mas muito pelo contrário, protegê-lo.  

  Diante disso, fica a indagação: será que violar a coisa julgada através de uma 

decisão posterior também não seria um manifesto caso de cometimento de injustiça? Se 

entendermos que sim, todos os argumentos ventilados pelo relativismo (e aqui estamos 

falando do relativismo decorrente do cometimento de injustiças) caem por terra. 

  Sem embargo a aparente fragilidade dos argumentos utilizados por aqueles que 

defendem o relativismo por cometimento de injustiças, o Superior Tribunal de Justiça já 

albergou tal tese. Capitaneado por voto condutor do ministro Sálvio de Figueiredo, o STJ, ao 

julgar o Recurso Especial 226.436-PR, optou pela prevalência da justiça das decisões em 

detrimento da segurança jurídica149.  

  E não é só isso. O problema se agrava quando analisarmos a tese defendida por 

Arnaldo Rizzardo. Em uma tentativa de retirar as discussões do campo da relativização, 

Rizzardo assevera que o cometimento de injustiças não dá azo à desconsideração da coisa 

julgada anteriormente constituída.  

  Para Rizzardo, a injustiça das decisões deve servir de fundamento para uma 

nova ação, já que a causa petendi seria diversa. Trata-se de uma tentativa de impedir que a 

revisão das sentenças por cometimento de injustiças seja deslegitimada através de argumentos 

anti-relativistas.  

  O que Rizzardo pretende fazer é desconstituir a coisa julgada por via oblíqua: 

                                                        
148 Idem. 
149 “Há de se ter como certo que a segurança jurídica deve ser imposta. Contudo, essa segurança cede quando 
princípios de maior hierarquia postos no ordenamento são violados pela sentença, por, acima de todo esse 
aparato de estabilidade jurídica, ser necessário prevalecer o sentimento de justo e da confiabilidade das 
instituições”. Resp nº. 226.436, rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 28.06.2001, DJU de 04.02.02. 
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em vez de se desconsiderar a sentença anterior, propõe-se uma nova ação cujo objeto seria o 

combate à injustiça150, o que, com todas as vênias, não faria a menor diferença, já que, da 

mesma forma, estaria se buscando a desconstituição de coisa julgada anterior.  

  Assim, ainda que os meios utilizados para perfectibilizar a desconstituição 

sejam diversos, a consequência seria a mesma: violação à segurança jurídica por intermédio 

da utilização de um subjetivo argumento – fazer valer a justiça.  

  Por esses motivos, Streck está dotado de razão quando afirma que o uso de 

valores fragiliza a autonomia do direito. A justiça, sem dúvidas, é um valor, e, como tal, 

“sofre de uma anemia significativa, fazendo com que qualquer jurista coloque o sentido que 

lhe convier. Admitir que qualquer problema do direito seja corrigido por argumentos morais 

ou políticos, enfraquece a própria autonomia do direito”151.  

  A par disso, ganha cada vez mais força a chamada doutrina da “coisa julgada 

inconstitucional”152, enxergada como uma alternativa ao discricionarismo que a relativização 

por injustiças é capaz de gerar. Alexandre Câmara, inclusive, afirma que a relativização em 

casos de inconstitucionalidade se impõe, muito embora entenda que esta não deve existir 

diante de mera alegação de injustiça da sentença153. 

  Conclui-se, com isso, que a relativização por inconstitucionalidade surge como 

uma forma de salvaguardar o relativismo que, em sua primeira versão (relativismo por 

cometimento de injustiças), continha inconsistências insuperáveis. Noutros termos, a doutrina 

da coisa julgada inconstitucional se constitui como um aprimoramento do relativismo 

primitivo.  

 

2.5 Coisa julgada inconstitucional  

                                                        
150 “Não se dá o mero ingresso de uma ação para anular a sentença, porque injusta, ilegal ou inconstitucional. O 
ataque à ilegalidade, ou à moralidade, ou ao trânsito em julgado do resultado da sentença é que se busca 
reconhecer, de onde decorre a desconstituição da sentença”. RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit. p. 130. 
151 STRECK, Lenio. Direito não pode ser corrigido por valores morais. Entrevista dada ao CONJUR. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-abr-02/valores-morais-nao-podem-nortear-principios-juridicos-
lenio-streck. Acesso: 14/11/2012. 
152 José Carlos Barbosa Moreira defende que não é tecnicamente correto o uso da expressão “coisa julgada 
inconstitucional”, já que o que de fato pode vir a ser inconstitucional não é a coisa julgada propriamente dita, 
mas determinada sentença transitada em julgado. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A coisa julgada 
inconstitucional. In: Temas de direito processual. Nona Série. São Paulo: 2007, p. 252. 
153 “Significa isto dizer que não se pode, simplesmente, admitir que a parte vencida venha a juízo alegando que a 
sentença transitada em julgado está errada, ou é injusta, para que se admita o reexame do que ficou decidido. A 
se admitir isso, estar-se-ia destruindo o conceito de coisa julgada, eis que a parte vencida poderia fazer ressurgir 
a discussão sobre a matéria já definitivamente decidida, ficando qualquer juiz autorizado a reapreciar a matéria. 
Desapareceria, assim, a garantia de segurança e estabilidade representada pela coisa julgada. Por tal razão, 
entendo que apenas no caso de se ter algum fundamento constitucional é que será possível reapreciar o que ficou 
decidido por sentença transitada em julgado. Dito de outra maneira, apenas no caso de sentenças 
inconstitucionais transitadas em julgado será possível relativiza-se a coisa julgada”. CÂMARA, Alexandre 



  

66 

2.5.1 A precursora doutrina de Paulo Otero 

 

  A tese da coisa julgada inconstitucional representou, no Brasil, uma superação 

da vagueza que era inerente à teoria que permitia a relativização em caso de cometimento de 

injustiças. Mas, antes de se afigurar como uma alternativa à fluidez e abertura do conceito de 

justiça, a coisa julgada inconstitucional surge, em Portugal, através de uma árdua crítica feita 

pelo jurista Paulo Otero ao fato de que as atenções jurídicas sempre se voltaram para a 

desconformidade constitucional dos atos do poder legislativo154. 

  Em última análise, o inconformismo de Paulo Otero se baseava no fato de que 

o poder judiciário acabava possuindo prerrogativas que o tornavam um poder acima dos 

demais poderes, afigurando-se como detentor de uma carta branca para emanar atos em 

desconformidade com a própria Constituição.  

  Qualquer estudo sério que se proponha a investigar o relativismo decorrente de 

inconstitucionalidades, deve, obrigatoriamente, fazer menção à doutrina de Paulo Otero, que 

ganhou grande notoriedade em terras brasileiras graças ao trabalho de Humberto Theodoro Jr. 

e Juliana Cordeiro de Faria155.  

  Imprescindível destacar que, no Brasil, apesar de o advento da Constituição de 

1988 ter promovido uma mudança de paradigma, no qual os direitos constitucionalmente 

assegurados passaram a compor o centro do sistema jurídico156, a discussão acerca da coisa 

                                                                                                                                                                             
Freitas. Op. cit. p. 31. 
154 “Os últimos duzentos anos demonstram que as atenções jurídicas têm estado voltadas para a desconformidade 
constitucional dos actos do poder legislativo e para a ilegalidade dos actos da Administração. As questões de 
validade constitucional dos actos do poder judicial foram objeto de um esquecimento quase total, apenas 
justificado pela persistência do mito liberal que configura o juiz como ‘a boca que pronuncia as palavras da lei’ e 
o poder judicial como ‘invisível e nulo’ (Montesquieu)”. OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado 
inconstitucional. Lisboa: LEX, 1993, p. 09. 
155 Humberto Theodoro Júnior, em artigo conjunto com Juliana Cordeiro de Faria, faz ressurgir a discussão 
anteriormente proposta por Paulo Otero, defendendo a possibilidade de se impedir que decisões violadoras da 
Constituição sejam eternizadas. Assinalam os autores: “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 própria lei e a 
Constituição. Se a lei não é imune, qualquer que seja o temo decorrido desde a sua entrada em vigor, aos efeitos 
negativos da inconstitucionalidade, por que o seria a coisa julgada?”. THEODORO JUNIOR, Humberto e 
FARIA, Juliana Cordeiro. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: VALDER, Carlos 
(Coord.). Op. cit., p. 133. 
156 “Fenômeno contemporâneo, que entre nós iniciou seu curso após a Carta de 1988, foi a passagem da 
Constituição para o centro do sistema jurídico. À supremacia até então meramente formal da Lei Maior, 
agregou-se uma valia material e axiológica, potencializada pela abertura do sistema jurídicos e pela 
normatividade de seus princípios. Compreendida como ordem objetiva de valores e como sistema aberto de 
princípios e regras, a Constituição transforma-se no filtro através do qual deve ler todo o direito 
infraconstitucional. Este importante desenvolvimento metodológico tem sido designado como 
constitucionalização do direito (...)”. BARROSO, Luís Roberto. O Estado Contemporâneo, os Direitos 
Fundamentais e a Redefinição da Supremacia do Interesse Público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses 
Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse Público. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, xi. 
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julgada inconstitucional não veio a reboque desse centralismo constitucional, demorando 

alguns anos para se corporificar.  

  Os debates acerca da coisa julgada inconstitucional, portanto, não foram 

imediatos. Nada obstante, em outras esferas do direito, a supremacia constitucional parece ter 

chegado mais cedo: no direito civil, por exemplo, a constitucionalização mostrou sua faceta 

mais rapidamente157.  

  Essa “demora” para a doutrina e a jurisprudência darem conta de que os atos 

jurisdicionais também devem obediência à Constituição deu-se em virtude do fato de que 

muito se falava em submissão dos atos legislativos à Carta Suprema, o que deixou a discussão 

acerca da constitucionalidade das decisões judiciais em um segundo plano.  

  No direito comparado, as maiores e mais relevantes experiências mundiais de 

constitucionalização ocorreram em torno de atos legislativos. Otero cita, nesse sentido, a 

experiência constitucional norte-americana no século XIX, que viria a desenvolver a ideia de 

controle jurisdicional da validade dos atos do poder legislativo, e a Constituição portuguesa 

de 1911, que trouxe todo esse movimento para o continente europeu158. 

  Após o mundo se dar conta de que as normas insculpidas na Constituição 

deveriam estar no centro dos ordenamentos jurídicos, o que, repise-se, em um primeiro 

momento, ficou muito claro em relação aos atos legislativos, verificou-se um progressivo 

recrudescimento desse movimento de constitucionalização.  

  Tal fenômeno pode ser observado na Constituição Portuguesa de 1976 que, em 

seu artigo 3º, refletia essa tendência de subordinação, afirmando expressamente que a 

validade de quaisquer atos dos poderes públicos dependeria da sua conformidade com a 

Constituição159, o que significa dizer que não somente as atividades políticas, mas também as 

jurídicas, se submeteriam à eficácia irradiante da Constituição Federal160.  

  Ressalte-se, ademais, que, diante de um cenário no qual os conflitos sociais 

encontram-se cada vez mais judicializados, sendo o Estado-juiz instado a dar eficácia a 

normas insculpidas no texto constitucional, a adequação dos atos jurisdicionais à Carta Maior 

                                                        
157 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microsistemas e a Constituição: premissas para uma 
reforma legislativa. In: TEPEDINO, Gustavo (Org.). Problemas do direito civil-constitucional, 2001. 
158 OTERO, Paulo. Op. cit., p. 26. 
159 Idem., p. 29. 
160 “Parte-se sempre da ideia de que os Tribunais se limitam a executar a lei, sendo configurados como 
defensores dos direitos individuais e garantes da Constituição. Porém, tal como sucede com outros órgãos do 
poder público, também os Tribunais podem desenvolver uma actividade geradora de situações patológicas, 
proferindo decisões que não executem a lei, desrespeitem o direito individual ou cujo conteúdo vá ao ponto de 
violar a Constituição”. OTERO, Paulo. Op. cit., p. 32.   



  

68 

se torna cada vez mais uma necessidade161.  

  Por outro lado, Otero aponta para a existência de atos jurisdicionais sem 

quaisquer mecanismos de controle, ainda quando desconformes com a Constituição. E afirma 

o autor: “(...) é chocante verificar que num Estado de Direito podem existir decisões judiciais 

violadoras da Constituição, sem receio de qualquer mecanismo fiscalizador”162.  

  Otero, dessa forma, ao mostrar a sua indignação com aqueles atos que sejam 

colidentes com as normas constitucionais, defende que todos os atos do poder público, 

incluindo os jurisdicionais, serão inválidos se desconformes com a Constituição163.  

  O ponto mais sensível da tese de Otero, porém, consistiria naquelas decisões 

inconstitucionais que fossem proferidas pelo Tribunal Constitucional. Não se pode negar que, 

por vezes, o próprio guardião máximo da Constituição torna-se responsável pela subversão 

dos comandos constitucionais.  

  Nesse caso, a questão se agrava por dois motivos. O primeiro deles refere-se 

ao fato de que não existe nenhum órgão que controle as decisões das Cortes Supremas, razão 

pela qual a inconstitucionalidade se perpetuaria. Além disso, não raro, as decisões proferidas 

pelos Tribunais Constitucionais são vinculantes: ou seja, além de uma dada decisão, 

individualmente, violar a Constituição, ainda se obriga que os demais juízes e Tribunais a 

observem, perpetuando a inconstitucionalidade cometida.  

  Portanto, nesses casos, a tese da coisa julgada inconstitucional mostra-se falha, 

não dando conta daquelas inconstitucionalidades cometidas pelo Tribunal Maior. E, seguindo 

à risca a doutrina de Otero, nada justifica a perpetuação de uma decisão inconstitucional, 

ainda que proferida pela Corte Suprema. Sobre tal fato, Otero faz a seguinte advertência: 

 
“Uma prática reiterada pelos órgãos que fazem e aplicam o Direito em 
conformidade com as decisões inconstitucionais do Tribunal Constitucional 
pode originar a formação de um costume contrário à própria Constituição, 
devendo reconhecer-se ao mesmo força derrogatória dos preceitos da 
Constituição formal” 164. 

 

                                                        
161 Mancuso, reconhecendo essa progressiva judicialização dos conflitos sociais, se manifesta contrariamente a 
esse movimento, apregoando que: “a facilitação do acesso à justiça não é sinônimo de e não deve levar à 
prodigalização ou à banalização desse meio de resolução de conflitos, o qual empenha parcelas cada vez mais 
importantes do orçamento estatal e que, quando logra o adentrar o mérito da lide, oferta solução impactante, que 
polariza as partes em vencedor e vencido, a par de representar uma mirada retrospectiva, que não pensa o porvir 
e não preserva a continuidade das relações, não raro perenizando as desavenças ou lançando os germens de 
conflitos futuros”. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função jurisdicional no 
contemporâneo Estado de Direito (nota introdutória), vol. 888. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.32. 
162 OTERO, Paulo. Op. cit., p. 35.   
163 Idem, p. 76.   
164 Idem, p. 101.   
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  Apesar de o autor português afirmar que uma inconstitucionalidade não pode 

dar azo a outra, o fato é que isso, por vezes, acontece, já que os demais órgãos que compõem 

o poder judiciário, em muitos casos, ficam vinculados às decisões proferidas pelo Tribunal 

Constitucional.  

  É lógico que em decisões não vinculantes proferidas por estes Tribunais 

Constitucionais, podem os juízes e Tribunais atuarem em sentido diverso, razão pela qual se 

evitaria a perpetuação das inconstitucionalidades. Todavia, em determinadas hipóteses, a 

inconstitucionalidade há de ser perpetuada. E somente o próprio Tribunal Constitucional, de 

acordo com Otero, não estará vinculado a sua decisão165. 

  Diante disso, a tese de Paulo Otero, apesar de seus inegáveis avanços em 

relação ao relativismo por cometimento de injustiças, permanece não dando conta de todos os 

problemas inerentes à possibilidade de se desconstituir uma decisão já transitada em julgado, 

o que faz com que o judiciário permaneça sendo um poder mais igual dos que os outros, já 

que as decisões proferidas pela Corte Máxima não se submetem a nenhuma fiscalização em 

termos de constitucionalidade, visto ser ela o órgão supremo. 

  Outro ponto frágil da tese de Otero refere-se ao fato de que, ao insistir na 

defesa cega da inexecução das sentenças inconstitucionais, Otero não enfrenta o principal 

argumento contrário ao relativismo, que seria a questão da segurança jurídica, questão esta 

que não pode ser esquecida quando se está diante de uma discussão sobre afastamento de 

decisões transitadas em julgado, especialmente aquelas tidas como inconstitucionais. 

  Transportando a discussão para a realidade atual brasileira, onde a ação 

rescisória possui um papel ainda fundamental para impedir a perpetuação de decisões ilegais e 

inconstitucionais, adotar o relativismo, ainda que somente nos casos de cometimento de 

inconstitucionalidades, não seria uma opção viável.  

  Sobre a possibilidade de manejo da rescisória para desconstituir decisões 

inconstitucionais, Nelson Nery Jr. destaca que esta pode ser ajuizada com fundamento em 

violação a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda houver ofendido a 

Constituição Federal, que seria a forma mais grave de violação à lei, razão por que não pode 

ser oposta nenhuma outra resistência ao exercício da pretensão rescisória com fundamento na 

ofensa à Carta Constitucional166.  

  Outrossim, ainda que a tese relativizadora seja, sem dúvidas, encantadora em 
                                                        
165 “Por isso mesmo, o Tribunal Constitucional não pode estar autovinculado a respeitar decisões 
inconstitucionais, sempre que tem a possibilidade de emanar nova decisão que incida sobre diferente acto 
jurídico”. OTERO, Paulo. Op. cit., p. 104. 
166 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit. p. 300. 
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um primeiro momento, é necessário que se efetue uma análise crítica, devendo ser observados 

todos os aspectos interligados à espinha dorsal da controvérsia. O argumento de que a 

constitucionalidade deve ser preservada sob qualquer circunstância, não pode convencer, pelo 

menos não sem antes o avaliarmos de forma crítica. 

  A preservação da coisa julgada deve se impor, não por conta do fato de o poder 

judiciário deter uma soberania intocável, o que faz com que a função jurisdicional seja 

intangível167. Muito pelo contrário: na vigência da contemporaneidade, a função jurisdicional 

não se mostra inatingível, estando preocupada com resultados efetivos, não sendo plausível se 

falar em efetividade e pacificação social se as decisões transitadas em julgado puderem ser 

rediscutidas sob os mais variegados fundamentos. 

 

2.5.2 “Coisa julgada inconstitucional” no Brasil: a contribuição de Humberto Theodoro Jr. e 

Juliana Cordeiro de Faria 

 

  Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro de Faria afiguram-se como os 

principais autores responsáveis pela inserção da tese de Paulo Otero no Brasil, passando a 

defender, pioneiramente, a possibilidade de afastamento da coisa julgada nas hipóteses em 

que decisão já transitada se mostrar eivada de inconstitucionalidade.  

Somado a isso, há que se fazer referência, ainda, à importante contribuição de 

Carlos Valder do Nascimento, que compartilha as mesmas ideias abarcadas nos estudos de 

Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro, sendo ferrenho defensor da possibilidade de desconsideração 

da coisa julgada quando a decisão transitada vier a afrontar normas constitucionais. 

  Despertou a atenção dos mencionados autores, inicialmente, “o fato de 

existirem inúmeras sentenças transitadas em julgado condenando o poder público a indenizar 

a mesma área expropriada, mais de uma vez, ao mesmo proprietário”168, o que demonstra que 

a doutrina da coisa julgada inconstitucional de Paulo Otero, em solo brasileiro, foi um tanto 

quanto deturpada, servindo como um verdadeiro instrumento do poder público. Explique-se. 

  Todo o interesse pela chamada doutrina da coisa julgada inconstitucional foi 

despertado especificamente em virtude de uma questão pontual, relacionada à Administração 

Pública. A tese passou a ser utilizada, em solo nacional, em hipóteses nas quais não mais era 

                                                        
167 “O Poder Judiciário não detém a soberania e, como tal, não pode justificar o mito da intangibilidade da 
função jurisdicional, enquanto manifestação do exercício da atividade estatal”. NASCIMENTO, Carlos Valder. 
In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Op. cit., p. 4. 
168 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). 
Op. cit., p. 77. 
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cabível o manejo de ação rescisória, visto que o poder público não atentou para o prazo de 02 

(dois) anos prescrito em lei. 

  Reflitamos melhor a respeito da questão: foram proferidas inúmeras sentenças 

inconstitucionais condenando o poder público a indenizar a mesma área expropriada por mais 

de uma vez, sendo plausível se asseverar que o poder público permitiu (ou pelo menos não fez 

nada para impedir) que ocorresse o trânsito em julgado das decisões em tela, sequer atentando 

para o fato de que estas decisões encontravam-se viciadas.  

  Como se não bastasse reconhecer o fato de que os recursos existentes foram 

mal utilizados, não tendo veiculado corretamente as pretensões da Fazenda Pública, visto que 

a utilização da via recursal de forma adequada deveria bastar para impugnar tais aberrações, o 

Poder Público, igualmente, não se valeu da ação rescisória.  

Ou seja, está-se diante de casos nos quais, na melhor das hipóteses, o poder 

público contribuiu de forma concorrente para a perpetuação da inconstitucionalidade das 

sentenças, tendo permitido o trânsito de sentenças viciadas sem a interposição dos recursos 

cabíveis, deixando transcorrer, ainda, o prazo para manejo da ação rescisória. 

  Não se pode olvidar, destarte, que a doutrina da coisa julgada inconstitucional 

surge, no Brasil, “encomendada” pelo Poder Público como uma forma de salvaguardar os 

seus interesses, interesses estes que haviam sido prejudicados por conta da própria 

incompetência e ineficiência da máquina estatal.  

A defesa ferrenha em prol da possibilidade de desconsideração da coisa 

julgada inconstitucional surge, portanto, como uma mitigação à afirmação de que o direito 

não socorre aqueles que dormem.  

Mostra-se que o direito pode sim socorrer àqueles que dormem. Mas esta seria 

uma prerrogativa de poucos, tal como ocorre nos casos que envolvam a Administração 

Pública. É possível se asseverar, diante disso, que a doutrina da coisa julgada inconstitucional 

emerge como mais uma prerrogativa da Fazenda Pública. 

Ainda que as prerrogativas concedidas à Administração Pública constituam 

uma realidade insofismável no cenário brasileiro atual, fato é que algumas delas chegam a 

beirar o absurdo. E esse absurdo se faz presente de forma muito clara quando pensamos na 

possibilidade de desconsideração das sentenças inconstitucionais transitadas em julgado. 

  Muitos autores questionam a própria constitucionalidade dos “privilégios” 

concedidos ao poder público, sendo certo que a crítica formulada em face destas prerrogativas 

se estende à hipótese ora analisada, o que, por si só, seria suficientemente convincente para 

rechaçar a tese da coisa julgada inconstitucional. Cândido Dinamarco, por exemplo, destaca: 
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 “Em um clima de rolo compressor, dispondo o Poder Executivo e seus 
áulicos de poder suficiente para restringir a admissibilidade de medidas 
cautelares em face do Estado, para ampliar o prazo para as ações rescisórias 
a serem propostas por este, para outorgar efeito suspensivo aos recursos que 
a Fazenda interpõe em causas onde ordinariamente a apelação não tem esse 
efeito etc. E ainda têm o desplante de aludir desrespeitosamente aos 
Tribunais, falando de um manicômio judiciário e atribuindo aos juízes a 
indecência de uma indústria de liminares. O cidadão deve resignar-se e 
aceitar as garantias constitucionais do processo como flores de um jardim 
utópico que o Estado não é obrigado a frequentar” 169.  

 

  Principalmente em um cenário pós-Constituição de 1988170, que traz consigo a 

substancialização de direitos que antes eram tidos como meramente formais, as prerrogativas 

processuais fazendárias passam a ser concebidas por alguns autores como verdadeiras 

violações ao princípio da isonomia ou como efetivas manifestações de uma malfada e 

injustificável supremacia do interesse público, que trazia a reboque a discricionariedade da 

Administração Pública.  

  Pois bem: a doutrina da coisa julgada inconstitucional, em terras brasileiras, 

surge como fruto da supremacia de um suposto interesse público, que, por se encontrar acima 

do bem e do mal, poderia, inclusive, vir a afastar decisões transitadas em julgado. É possível 

se considerar, dessa maneira, que o relativismo por inconstitucionalidade tem uma faceta 

autoritária, ideia esta que fica muito clara através de uma simples análise da doutrina de 

Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro. 

  Obviamente, a conexão que o relativismo por inconstitucionalidade possui com 

a supremacia do interesse público não costuma ser exaltada pela doutrina que defende a 

desconsideração da coisa julgada. Trata-se de uma tentativa de não deslegitimar a tese que, 

desde a sua origem, se mostra deturpada. Enfim, procura-se tão somente exaltar as virtudes do 

relativismo por inconstitucionalidade, exaltando o quão importante é zelar pela manutenção 

higidez e a supremacia constitucional. 

  Os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, alvo de nossas mais 

contundentes críticas ao longo do presente estudo, são verdadeiros consectários de toda esta 

polêmica envolvendo o poder público. Tanto que Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro 

                                                        
169 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 127. 
170 Luís Roberto Barroso destaca: “Fenômeno contemporâneo, que entre nós iniciou seu curso após a Carta de 
1988, foi a passagem da Constituição para o centro do sistema jurídico. À supremacia até então meramente 
formal da Lei Maior, agregou-se uma valia material e axiológica, potencializada pela abertura do sistema 
jurídico e pela normatividade de seus princípios. Compreendida como ordem objetiva de valores e como sistema 
aberto de princípios e regras, a Constituição transforma-se no filtro através do qual se deve ler todo direito 
infraconstitucional”. BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., XI. 
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recordam que, em agosto de 2001, veio à luz a alteração legislativa operada pelo artigo 741, 

do CPC, por meio de medida provisória, embrião das posteriores alterações promovidas pela 

Lei 11.232171. 

  O fundamento costumeiramente abraçado pelos relativistas defensores da tese 

da coisa julgada inconstitucional, incluindo os autores ao qual estamos fazendo expressa 

referência neste momento, é o de que “em um Estado Democrático de Direito, e como uma 

consequência das ideias de limitação do poder político do Estado (...) tem sido uma 

preocupação constante a de garantir a supremacia da Constituição Federal”172. 

  Em tese, o fundamento acima explicitado até poderia vir a ser considerado 

válido. Todavia, se considerarmos todas as questões inerentes ao tema, ele não deve 

convencer. Por um simples motivo: se desde a Modernidade estamos diante de um cenário de 

gradual limitação do poder político em prol de valores maiores, como se poderia permitir a 

desconsideração de sentenças transitadas em julgado em prol da Fazenda Pública sem se 

atentar contra a certeza e a segurança jurídica?  

  Afigura-se um grande contrassenso falar em limitação do poder político e, 

paralelamente, permitir que o Estado, quando em juízo, goze de prerrogativas tão exorbitantes 

a ponto de violar valores maiores e constitucionalmente consagrados. E, visando a legitimar 

tamanha violação, usa-se um forte argumento que costuma convencer, principalmente em um 

Estado Democrático de Direito que privilegia o constitucionalismo: acaba por se defender que 

esta violação é dada em nome da supremacia constitucional.  

  Não se pode pretender, portanto, de forma honesta, tratar da contribuição 

doutrinária de Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro sem mostrar todo o cenário vigente e 

todos os fundamentos que efetivamente respaldaram o fortalecimento da teoria da coisa 

julgada inconstitucional no Brasil. Em síntese, é plenamente possível se afirmar que se trata 

de uma tese feita na medida certa para proteger os interesses fazendários, que supostamente 

deveriam ser interesses genuinamente públicos. 

  Em sua obra acerca do tema, os supracitados autores indagam: “deparando-se 

com uma decisão que contempla flagrante inconstitucionalidade, quais os instrumentos para 

promover a sua adequação aos ditames constitucionais?”173.  

  Certo é que, ao se fazer tal indagação, o que se pretende fazer é direcionar o 

estudioso do direito para o relativismo, fazendo que ele pense que é um verdadeiro absurdo 
                                                        
171 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). 
Op. cit., p. 78. 
172 Idem, p. 79. 
173 Idem, p. 81. 
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permitir a perpetuação de inconstitucionalidade. Mas, acreditamos que esta pergunta é fácil de 

ser respondida: a Constituição deve ser zelada ao longo de todo o trâmite processual. 

  Lógico que o discurso em prol do zelo constante pela Constituição é um tanto 

quanto utópico, já que é impossível se garantir que as normas constitucionais sempre serão 

observadas de forma escorreita. Por este motivo, a garantia do duplo grau de jurisdição exerce 

papel fulcral, atuando como instrumento de preservação da integridade constitucional. Como 

se não bastasse isso, ainda tema a ação rescisória para conferir uma dupla garantia. 

  Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro reconhecem expressamente que o 

sistema recursal, notadamente o recurso extraordinário, é capaz de atenuar os problemas que 

uma decisão inconstitucional é passível de gerar. Mas, defendem os autores a possibilidade de 

relativização naqueles casos em que a inconstitucionalidade se mantém presente após o 

transcurso do prazo recursal174.  

  Na verdade, é fácil constatar que tais autores partem da premissa de que a 

pseudo-soberania da coisa julgada, que era vista como intocável, seria capaz de vilipendiar a 

supremacia constitucional em determinados casos, fazendo com que a jurisdição se afastasse 

de seu escopo máximo: a concretização de um direito justo. 

  Em conformidade com o entendimento destes autores, o fortalecimento da 

doutrina que apregoa a possibilidade de relativização da coisa julgada diante do cometimento 

de inconstitucionalidades ganha espaço a partir do momento em que se torna visível que a 

Constituição, além de oferecer inúmeras garantias, também precisa ser garantida175.  

  Há que se concordar com a afirmação de que a Constituição precisa ser 

garantida: ninguém põe em dúvida o fato de que é imperioso que as normas constitucionais 

sejam eficazmente protegidas dentro do ordenamento jurídico.  

Por outro lado, a ideia de que garantir a higidez constitucional violando a 

segurança jurídica é aceitável, deve ser encarada com muitas ressalvas. Até porque, violar a 

segurança jurídica e a coisa julgada implicam, reflexamente, em violação constitucional. Ora, 

se o que se pretende é preservar a Constituição, não seria ilógico preservá-la violando suas 

próprias normas?  

                                                        
174“Depara-se aí, mais uma vez, com o eterno conflito, mais aparente que real na espécie, do Direito quanto à sua 
preocupação com a segurança e certeza, ao mesmo tempo que persegue a justiça. Até bem pouco tempo sempre 
se buscou valorizar a segurança, pelo que a intangibilidade da coisa julgada vinha merecendo posição de 
destaque, sendo poucos os que se aventuravam a questionar ou levantar o problema da inconstitucionalidade da 
coisa julgada,advogando a impossibilidade de sua subsistência. Admitir-se a impugnação da coisa julgada sob o 
fundamento autônomo de que, contrária à Lei Fundamental do Estado, era algo que não se coadunava com o 
ideal de certeza e segurança” Idem. 
175Idem, p. 84. Ainda: “Não basta que a Constituição outorgue garantias; tem, por seu turno, de ser garantida”. 
MIRANDA, Jorge. Contributo para uma teoria de inconstitucionalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1996, 
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Como já mencionado, a introdução da tese da coisa julgada inconstitucional no 

Brasil, na verdade, deve ser encarada como uma deturpação da doutrina de Otero, surgindo 

em defesa de interesses fazendários. Como dissemos, trata-se de uma “encomenda” da 

Administração Pública. 

Evidencia a deturpação da doutrina de Otero o fato de que o autor português se 

preocupava firmemente com a igualdade entre os poderes, afirmando que o judiciário acabava 

por se tornar um poder mais forte do que os demais quando não era deferente às normas 

insculpidas na Carta Maior. Ou seja, é possível afirmar que a intenção de Otero não era 

somente proteger a Constituição, mas também garantir a igualdade entre os poderes. 

Por outro lado, é inegável que a versão da teoria inserida por Humberto 

Theodoro e Juliana Cordeiro não pretendia, nem de longe, preservar a igualdade entre os 

poderes, mas, muito pelo contrário, o objetivo que se almejava, ainda que de forma não 

declarada, era privilegiar o Executivo, encarnado na figura da Administração Pública. 

Curioso notar na obra destes autores, ainda, que há um reconhecimento 

expresso acerca dos perigos que a incerteza jurídica traz em seu bojo, chegando-se a afirmar 

que esta “é um mal não apenas para as partes em conflito, mas para a toda sociedade”176. Por 

isso, defende-se que, em nome da pacificação social, é necessário dar ao provimento 

jurisdicional uma condição de estabilidade. 

É reconhecido, inclusive pelos autores relativistas, que a coisa julgada exerce 

condição sine qua non em termos de pacificação, devendo ser firme em função de uma 

necessidade do próprio sistema. Porém, para estes doutrinadores, ainda que a garantia da coisa 

julgada se afigure como uma necessidade, ela deve encontrar como limite a 

constitucionalidade. 

De acordo com Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro, nunca haverá um real embate 

entre coisa julgada e constitucionalidade, visto que a coisa julgada, por não ter caráter 

constitucional, sempre deverá ceder quando em conflito com normas constitucionalmente 

insculpidas177.  

Esta afirmação, com todo o respeito que os autores supracitados merecem, é 

                                                                                                                                                                             
p. 11. 
176 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). 
Op. cit., p. 91. 
177“Por sua vez, o princípio da intangibilidade da coisa julgada, diferentemente do que se dá no direito português, 
não tem tratamento constitucional, mas é contemplado apenas na legislação ordinária. Isto significa, segundo 
assinalado no item anterior, que é ele, no direito nacional, hierarquicamente inferior. Não se pode, assim, falar no 
Brasil, de conflito entre princípios constitucionais, evitando-se com isso a séria angústia de se definir aquele que 
prevalece sobre o outro, como se dá em Portugal, a partir do princípio da proporcionalidade e razoabilidade”. 
Idem, p. 95. 
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extremamente perigosa, promovendo um rebaixamento da coisa julgada e, por consequência, 

da segurança jurídica a um status infraconstitucional, o que equivale a permitir que qualquer 

lei infraconstitucional posterior ou especial venha a afastar soberania da coisa julgada do 

ordenamento jurídico. 

É um contrassenso reconhecer a fundamentalidade da coisa julgada no seio da 

sociedade e defender, paralelamente, o seu caráter infraconstitucional, apregoando que a 

impossibilidade de afastamento das decisões judiciais pós-trânsito em julgado se restringe aos 

casos de decisões constitucionais. 

A Constituição não efetuou limitações de qualquer ordem quando assegurou a 

supremacia da coisa julgada. Com isso, não cabe à doutrina criar exceções e/ou limitações que 

o constituinte não criou.  

Mas a doutrina da coisa julgada inconstitucional, a fim de respaldar seus falhos 

argumentos, e visando fugir dos debates que circundam o embate entre segurança jurídica e 

constitucionalidade, simplifica por demais a problemática, preferindo abraçar a tese de que a 

coisa julgada não é constitucionalmente assegurada.  

De forma alguma a proteção da coisa julgada pode vir a ser encarada como um 

“mero fetiche da ordem processual”178, razão pela qual se torna fundamental que a mesma 

seja vislumbrada como uma real e efetiva garantia constitucional. Diante disso, evidencia-se o 

desacerto inerente à doutrina daqueles que partem da falsa premissa de que a coisa julgada 

não é constitucionalmente albergada.  

  Por fim, há que se registrar que, embora a doutrina brasileira da coisa julgada 

inconstitucional seja encantadora em um primeiro momento179, inobstante o desvio de função 

promovido por Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro, seus argumentos não resistem a uma 

análise mais densa e minuciosa. 

  O problema é que, ao agasalhar a tese de que o processo civil contemporâneo 

não se satisfaz com a mera obtenção da verdade formal, devendo garantir a materialidade das 

                                                        
178 Dinamarco, além de defender que a coisa julgada não pode ser encarda como mero fetiche da ordem 
processual, destaca que, quando um julgado se contrapõe a algum preceito constitucional, ele é inapto a produzir 
quaisquer efeitos. DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit. Sobre tal questão, Humberto Theodoro e Juliana 
Cordeiro preconizam que, “no pensamento de Dinamarco, a coisa julgada não é embaraço ao reconhecimento da 
inconstitucionalidade de uma sentença, pela simples razão que o vício do decisório impede juridicamente a 
formação da coisa julgada material”. THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Op. cit., p. 99. 
179 Os argumentos utilizados são extremamente sedutores: “O Direito Processual Civil mudou e a busca da 
verdade real, como meio de se alcançar a justiça e concretizar o anseio do justo processo legal, é uma exigência 
de tempos modernos. Exatamente por isso as decisões judiciais devem espelhar ao máximo essa verdade, 
dizendo ser branco o branco (...). O direito moderno não pode se contentar apenas com a verdade formal, em 
nome de uma tutela à segurança e certeza jurídicas”. Idem, p. 103. 
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decisões judiciais, se esquece de que a coisa julgada, mais do que concretizar a ideia de 

segurança inerente à verdade formal, assegura o próprio gozo do direito material.  

  Noutros termos, não fosse a coisa julgada, de fato não haveria que se falar em 

verdade formal. Porém, igualmente, estaria sendo vilipendiada a ideia de verdade material, ao 

passo que esta jamais poderia vir a ser assegurada, até porque, sem certeza não há justiça com 

paz. Não havendo justiça com paz, não há o pleno gozo de direitos materiais.  

 

2.6 Coisa julgada inconstitucional originária vs. superveniente  

   

  Observação que deve ser impreterivelmente realizada neste momento diz 

respeito à diferenciação entre coisa julgada inconstitucional originária e superveniente. Trata-

se de uma distinção que, apesar de parecer óbvia, é pouco explorada nas obras que tratam a 

respeito da temática em voga, visto que os doutrinadores costumam, indistintamente, fazer 

referência a ambas as “espécies” de coisa julgada inconstitucional (originária e superveniente) 

como se estas representassem um mesmo fenômeno.  

  Por esse motivo, usualmente encontramos nas obras mais relevantes sobre o 

assunto menção tanto à coisa julgada originária quanto à coisa julgada superveniente sob um 

mesmo rótulo: coisa julgada inconstitucional. Apesar disso, a realização da mencionada 

distinção, consoante será visto, faz-se fundamental, pelos motivos a seguir expostos. 

  Inobstante muitos autores não enfrentem a diferenciação referenciada como 

deveriam, há aqueles que reconhecem a importância do tema. Nessa linha, mencione-se a 

doutrina de Leonardo Greco, autor que, em algumas de suas obras, efetua a distinção entre a 

coisa julgada originária e coisa julgada superveniente180. 

  Greco, no artigo “Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”181, artigo este que, posteriormente, 

deu origem ao ensaio denominado “Ainda sobre a coisa julgada inconstitucional”182, efetua a 

distinção entre coisa julgada inconstitucional originária e coisa julgada inconstitucional 

                                                        
180 Igualmente, Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro reconhecem a relevância do assunto e indagam: “Questão 
relevante e que sempre mereceu a consideração dos juristas diz respeito aos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade sobre os atos praticados enquanto ainda não reconhecido o vício. Vale dizer: o vício da 
inconstitucionalidade da coisa julgada – objeto de exame no presente estudo – conduziria à invalidade de todos 
os atos que dela extraíram o seu fundamento (eficácia ex tunc) ou, ao contrário, os efeitos apenas se produziriam 
para o futuro (eficácia ex nunc)?”.  Idem, p. 115. 
181 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
em relação à coisa julgada anterior. Disponível em: www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto167.rtf. 
Acesso: 12/12/2012. 
182 GRECO, Leonardo. Op. cit. 
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superveniente183. 

  A diferenciação entre coisa julgada inconstitucional originária e superveniente, 

de certo, deve ser realizada. Não é incipiente, portanto, definir se a inconstitucionalidade que 

inquina uma decisão transitada em julgado existe a priori ou se, ao contrário, surgiu em 

virtude de decisão ulterior, visto que a relativização decorrente de inconstitucionalidade 

superveniente constitui uma ofensa muito maior à segurança jurídica se comparada à 

relativização por inconstitucionalidade originária. 

  Isso porque, se a decisão transitada em julgado já nasce inconstitucional, é 

possível afirmar que não houve, desde o início, a adequada observância das normas 

insculpidas na Carta Maior, o que vem sendo cada vez mais comum em um cenário de intensa 

sumarização dos procedimentos184.  

  Greco, a respeito da sumarização, constata que existe nos sistemas processuais 

uma tendência crescente à instituição de procedimentos sumários a fim de resgatar os 

processos da falta de eficiência185. Com a sumarização, prefere-se a celeridade à perfeição (e 

quando se fala em perfeição, há que se incluir a própria constitucionalidade das decisões)186.  

  Por outro lado, o mesmo não ocorre com aquele decisum que se torna 

inconstitucional em decorrência de alteração feita a posteriori na Constituição Federal: nesse 

caso, apesar de nascer condizente com norma infraconstitucional existente, a decisão se torna 

incompatível com o conteúdo da Carta Suprema. Noutros termos, a incompatibilidade seria 

superveniente, em virtude da detecção ulterior de uma inconstitucionalidade capaz de 

nulificar dispositivo de lei que servira de norte para o proferimento de uma decisão. 

  Humberto Theodoro Jr., um dos mais notáveis e relevantes estudiosos da coisa 

julgada inconstitucional (seja ela originária ou superveniente), como já visto, acaba por 

reconhecer uma maior gravidade em se admitir a relativização nos casos de 

inconstitucionalidade superveniente. E este é um dos motivos que torna imprescindível a 

distinção, havendo, inequivocamente, variação quanto à gravidade entre as modalidades de 

                                                        
183 “Ultimamente têm sido veiculadas manifestações expressivas de reputada doutrina e de julgados de Tribunais 
no sentido de relativizar a autoridade da coisa julgada por decisão ulterior em nova causa, quando a res judicata, 
não mais suscetível de ação rescisória, se revela evidentemente injusta ou afrontosa da dignidade humana ou de 
algum direito fundamental, ou se sobrevém declaração erga omnes de constitucionalidade ou de 
inconstitucionalidade da lei em que se fundamentou o julgado através de decisão definitiva de mérito do 
Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade”. 
GRECO, Leonardo. Op. cit. 
184 O mesmo não ocorre com a coisa julgada inconstitucional superveniente, onde se tem uma norma 
constitucional vigente aparentemente constitucional que, posteriormente, é declarada inconstitucional. O 
problema é que, até a declaração de inconstitucionalidade exarada pelo Supremo, esta norma é aplicada em 
inúmeras decisões proferidas. 
185 GRECO, Leonardo. Op. cit., p. 276. 
186 WATANABE, Kazuo. Op, cit., p. 148. 
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coisa julgada inconstitucional. 

  Justamente por reconhecer a existência de uma inadmissível afronta à 

segurança jurídica nos casos de coisa julgada inconstitucional superveniente, Humberto 

Theodoro defende a necessidade de se promover a modulação dos efeitos da decisão de 

inconstitucionalidade nos casos de inconstitucionalidade superveniente187.  

  Admitir, portanto, a desconsideração da coisa julgada inconstitucional em 

virtude de decisão ulterior seria tão ultrajante que um dos mais ferrenhos defensores do 

relativismo por inconstitucionalidade afasta a eficácia ex tunc da decisão posteriormente 

tomada que declara a inconstitucionalidade de um dado dispositivo que fundamentou decisão 

anterior, mantendo hígidas decisões anteriormente proferidas.  

  Nessa mesma linha, apregoa Humberto Theodoro Jr. que a necessidade de 

respeito à segurança faz com que seja impossível adotar uma solução preconcebida. Logo, não 

seria possível, de acordo com o autor, afirmar que a declaração ulterior de 

inconstitucionalidade exarada pelo Supremo Tribunal Federal tem o condão de desconstituir 

coisa julgada previamente formada.  

  Isso porque, a atribuição de eficácia apenas ad futuram às decisões que versam 

sobre a inconstitucionalidade de determinado ato, inclusive a res iudicata, é uma técnica que 

visa atenuar os efeitos perniciosos de uma dada decisão188.  

  Eduardo Talamini exalta a importância da modulação, destacando que a regra 

da retroatividade absoluta e sem exceções acaba fazendo com que o Tribunal Constitucional, 

em graves situações de conflito entre diferentes princípios, acabe simplesmente deixando de 

declarar a inconstitucionalidade da norma para evitar gravíssimas consequências que adviriam 

da eficácia ex tunc dessa declaração189.  

  Defendemos, assim, um modelo de retroatividade atenuada, como o que vigora 

no sistema lusíada. Talamini recorda que, no modelo vigente em Portugal, embora a regra 

geral seja o da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, a Constituição 

portuguesa expressamente excluiu dessa eficácia retroativa as anteriores sentenças revestidas 

pela coisa julgada190. 

                                                        
187 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). 
Op. cit., p. 120. 
188 Idem. 
189 “O poder de modulação dos efeitos do juízo de inconstitucionalidade afasta as soluções à base do ‘ou tudo ou 
nada’ – permitindo o reconhecimento da inconstitucionalidade mesmo em casos como esses últimos”. 
TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade, Processo civil – 
leituras complementares para concursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 106. 
190 “Semelhante solução foi adotada pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Marckx, também 
envolvendo a Bélgica. Reconheceu-se que um dispositivo do Código Civil daquele país ofendia a Convenção 
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  Note-se, ademais, que a discussão acerca da retroatividade ou não da decisão 

ulterior prolatada pela Corte Suprema não se faz presente nas hipóteses de 

inconstitucionalidade originária, visto que o decisum proferido por determinado juízo já nasce 

vilipendiando norma constitucional vigente. Por outro lado, nas hipóteses de 

inconstitucionalidade superveniente, embora, de fato, a inconstitucionalidade já exista, ainda 

não houve declaração nesse sentido.  

  Importante se torna destacar, ademais, que a discussão acerca dos efeitos da 

declaração ulterior de inconstitucionalidade tem o seu ponto de partida em uma regra básica 

do controle de constitucionalidade: a declaração de inconstitucionalidade gera a nulidade 

absoluta da norma em comento, retroagindo, portanto, os seus efeitos à data da sua criação. 

Logo, todos os atos praticados em conformidade com uma norma declarada inconstitucional 

seriam igualmente nulos191. 

  Há autores que, inclusive, vão além e chegam a afirmar que a declaração de 

inconstitucionalidade de um ato gera a sua inexistência192, o que seria ainda mais grave, 

principalmente se levarmos em consideração o fato de que um ato inexistente sequer entraria 

no mundo jurídico. Além disso, para aqueles que se filiam a esta doutrina, uma decisão 

fundada em dispositivo inconstitucional seria inexistente. 

  Parece, todavia, que a confusão entre inexistência e nulidade absoluta deve ser 

encarada como uma discussão já superada, sendo certo que a uma lei que contrarie a 

Constituição, por vício formal ou material, não é inexistente, de acordo com a doutrina de 

Luís Roberto Barroso: ela ingressou no mundo jurídico e, em muitos casos, terá tido aplicação 

efetiva, gerando situações que terão de ser recompostas. Logo, norma inconstitucional é 

norma inválida193. 

                                                                                                                                                                             
Europeia de Direitos Humanos ao conferir tratamento diferenciado a filhos havidos dentro e fora do casamento. 
Todavia, por razões de segurança jurídica, tal reconhecimento deveria produzir efeitos apenas a partir da 
sentença”. TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 431-432. 
191 “Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos em consequência de qualquer carga de 
eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base 
nela praticados”. ADIN nº. 652, rel. Min. Celso de Mello, j. em 02/04/1992. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1529015. Acesso: 07/01/2013. 
192 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
p. 57. 
193 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006. p. 13. O mesmo entendimento é compartilhado por Humberto Theodoro e Juliana Cordeiro, que 
apregoam: “Uma decisão que viole diretamente à Constituição, ao contrário do que sustentam alguns, não é 
inexistente. Não há na hipótese de inconstitucionalidade mera aparência de ato. Sendo desconforme à 
Constituição o ato existe se reúne condições mínimas de identificabilidade das características de um ato judicial, 
o que significa dizer, que seja prolatado por um juiz investido de jurisdição, observando os requisitos formais e 
processuais mínimos. Não lhe faltando elementos materiais para existir como sentença. O ato judicial existe”. 
THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Op. 
cit., p. 103. 
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  Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro corroboram este entendimento e, ao 

contrário do que alguns doutrinadores defendem, afirmam que a incompatibilidade de uma 

decisão com a Constituição não seria uma causa se inexistência, mas sim, de invalidade.  

  Por conseguinte, tais autores negam a premissa de que uma decisão 

inconstitucional sequer seria inapta a gerar coisa julgada, afirmando que o ato decisório 

ofensivo a algum mandamento constitucional não deixará de existir como sentença, mas se 

imporá a necessidade de sua invalidação194.  

  O problema relevante atual, por outro lado, não residiria em saber se a decisão 

de inconstitucionalidade geraria nulidade ou inexistência, mas sim, em saber se esta decisão 

deve ter eficácia ex nunc ou ex tunc. Repise-se, ainda, que nos casos de inconstitucionalidade 

originária, tal discussão não ganha corpo, já que, como o próprio nome indica, a decisão de 

inconstitucionalidade não surge de forma ulterior.  

  Apesar disso, saliente-se que, mesmo nos casos de inconstitucionalidade 

originária, ou seja, nas hipóteses em que, teoricamente, a decisão nasceria nula (sem 

necessidade de haver qualquer discussão acerca dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade, pois esta existiria a priori), a melhor doutrina não seria a que defende a 

legitimidade do relativismo. Todavia, o que justifica este posicionamento seriam argumentos 

eminentemente ligados à segurança jurídica. 

  Isso porque, conforme muito bem destacado pelo ministro Celso de Mello, 

parafraseando Araken de Assis, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 594.350, ao se 

abrir a janela, a pretexto de observar equivalentes princípios da Carta Política, não se revela 

difícil prever que tidas as portas se escancararão às iniciativas do vencido, o que fará com que 

o vírus do relativismo contamine, fatalmente, todo o sistema judiciário195. 

  Dito isso, retomando a discussão acerca da coisa julgada superveniente, deve 

ser tida como inconcebível a adoção pura e simples da retroatividade dos efeitos de uma 

decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, conforme já apregoado por 

Humberto Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro196. 

                                                        
194 “Uma decisão que viole diretamente à constituição, ao contrário do que sustentam alguns, não é inexistente. 
Não há na hipótese de inconstitucionalidade mera aparência de ato. Sendo desconforme à Constituição o ato 
existe se reúne condições mínimas de identificabilidade das características de um ato judicial, o que significa 
dizer, que seja prolatado por um juiz investido de jurisdição, observando os requisitos formais e processuais 
mínimos. Não lhe faltando elementos materiais para existir como sentença, o ato judicial existe”. Idem, p. 101. 
195 RE nº. 594.350, rel. Min. Celso de Mello, j. monocraticamente em 25/05/2010, DJU de 11/06/2010. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=26644260. Acesso: 
15/06/2010. 
196 “Isto porque, a adoção pura e simples da retroatividade dos efeitos da decisão proferida no juízo declaratório, 
implicará a negação de uma série de garantias e princípios consagrados no direito. O estudioso do direito 
frequentemente se depara com situações em que se encontram em conflito valores igualmente legítimos, de 
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    Além disso, o reconhecimento por parte da doutrina constitucionalista e da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade de se mitigar a eficácia 

retroativa de decisões proferidas em sede de controle concentrado vai ao encontro da doutrina 

acima explicitada.  

  Logo, hodiernamente, embora a defesa da supremacia da Constituição seja 

uma realidade, é legítimo assegurar a estabilidade dos atos já praticados no passado, o que 

incluiria os atos jurisdicionais, reduzindo-se, por conseguinte, o âmbito da eficácia retroativa 

de determinada decisão de inconstitucionalidade. Tanto é assim, que a Lei 9.868/1999, em seu 

artigo 27, veio a consagrar tal necessidade197. 

  Quando se fala em necessidade, é importante destacar que, de fato, a 

modulação é algo necessário, sendo importante que a supremacia constitucional não seja 

encarada como algo absoluto, pois, se assim o fosse, a segurança jurídica, a estabilidade das 

relações sociais e, por conseguinte, o próprio escopo pacificador da jurisdição estariam sendo 

feridos de morte.  

  Por isso, não concordamos in totum com as palavras do ministro Marco 

Aurélio, exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3458, que afirmara ter um 

cuidado muito grande quanto à fixação de um novo termo inicial para a vigência do 

pronunciamento do Supremo, pois, toda vez que se flexibiliza esse campo, é como se a 

Constituição nesse período não tivesse estado em vigor, o que acaba por estimular a 

elaboração de leis que não guardam harmonia com a Constituição Federal198.  

  Na verdade, o dever de zelar pela Constituição deve ser sim constante e, por 

questão de lealdade com os próprios cidadãos, as leis devem ser elaboradas em harmonia com 

a Constituição Federal.  

  Sem embargo, pior do que atuar como se a Constituição não tivesse em vigor, 

é agir como se a sociedade não existisse e como se os atos emanados, sejam eles legislativos, 

administrativos ou judiciais, não tivessem qualquer efeito prático junto aos cidadãos. 

  Ignorar ou minimizar a importância da modulação dos efeitos equivale a 

desconsiderar o fato de que a Constituição é produto da sociedade e deve reverência a esta. 

                                                                                                                                                                             
modo que, a solução da questão importará sempre prestigiar algum deles em detrimento dos demais”. 
THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro. In: NASCIMENTO, Carlos Valder (Coord.). Op. 
cit., p. 118. 
197 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito 
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
198 ADIN nº. 3458, rel. Min. Eros Grau, j. em 21/02/2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2284678. Acesso: 07/01/2013. 
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Por óbvio, isso não significa que todo e qualquer ato contrário à Carta Suprema deva vir a ser 

legitimado. Porém, não se pode ter a pretensão de extirpar as consequências que determinados 

atos inegavelmente produzem no seio da sociedade. 

  Sem dúvidas, um ato legislativo, ainda que inconstitucional, por si só, é capaz 

de produzir efeitos sociais relevantes. Tendo sido utilizado como fundamento de uma decisão 

judicial transitada em julgado, esses efeitos sociais se maximizam, principalmente se a 

decisão judicial a qual se faz referência possuir efeitos erga omnes.  

  Mas, ainda que inter partes, é evidente que desconsiderar tais efeitos 

representa um grave risco à estabilidade das relações sociais, tornando a jurisdição 

desacreditada perante os seus principais destinatários: os jurisdicionados. 

  Tendo em vista tais considerações, Leonardo Greco conclui que a declaração 

de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade em controle concentrado de normas pelo 

Supremo Tribunal Federal não deve ter nenhuma influência sobre anteriores sentenças 

transitadas em julgado que tenham fundamento em entendimento contrário ao do STF sobre a 

questão constitucional199. 

  Sendo assim, Greco conclui que a segurança jurídica, como direito 

fundamental, deve constituir limite que não permite a anulação do julgado com fundamento 

na decisão do Supremo Tribunal Federal. O único instrumento processual cabível para esta 

anulação, de acordo com o autor, seria a ação rescisória, se ainda subsistir prazo para a sua 

propositura200. 

  Em suma, além do fato de a adoção pura e simples da retroatividade dever ser 

veementemente refutada, não se pode desconsiderar que a segurança jurídica, conforme muito 

bem exaltado na doutrina de Leonardo Greco, constitui direito fundamental e, como tal, 

precisa ser respeitado, constituindo limite para o próprio controle de constitucionalidade, já 

que este também deve reverência aos direitos fundamentais, que constituem em centro do 

ordenamento jurídico brasileiro.  

  Isto não quer, de forma alguma, dizer que os direitos fundamentais sejam 

absolutos. Logo, a segurança jurídica, como qualquer outro direito fundamental não pode ser 

                                                        
199 Greco afirma que o controle de constitucionalidade das leis serve aos direitos fundamentais e, por tal motivo, 
as decisões sobre a constitucionalidade das leis não podem violar tais direitos, sob pena de desvirtuar a própria 
função do controle. Assim, a própria Corte Constitucional, para evitar vazios legislativos ou incertezas, pode 
modular os efeitos de suas decisões, como permite entre nós o artigo 27 da Lei 9.868/99. Mas, se ela não o fizer, 
os próprios juízos ordinários devem fazê-lo, pois eles também são guardiães dos direitos fundamentais. GRECO, 
Leonardo. Op. cit., p. 573. 
200 Idem, p. 576. No mesmo sentido, o autor italiano Remo Caponi entende que a declaração de 
inconstitucionalidade não pode valer como motivo de oposição à execução da sentença. CAPONI, Remo. 
L’efficacia del giudicato civile nel tempo. Milano: Giuffrè, 1991, p. 280. 
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tida como absoluta, cedendo diante de outros direitos fundamentais, que em determinadas 

hipóteses, venham a ser mais importantes. Tanto é assim que a segurança jurídica cede para 

dar vez às ações rescisórias, permitindo-se que decisões transitadas em julgado possam vir a 

ser revistas em determinadas hipóteses específicas.  

  Contudo, apesar da aparente clareza das afirmações acima expostas, o que a 

novel Lei 11.232 fez foi consagrar o relativismo em casos de inconstitucionalidade 

superveniente, conforme já explicitado oportunamente, estabelecendo a inexigibilidade dos 

títulos judiciais fundados em leis ou atos normativos declarados inconstitucionais pelo 

Supremo.  

  Ao se permitir a revisão de decisões já transitadas em julgado, em sede de 

cumprimento de sentença ou execução, fere-se o próprio objetivo do controle de 

constitucionalidade, que, de acordo com o ministro Luiz Fux, certamente não é o de reabrir 

prescrições consumadas e nem decadências solidificadas, sob pena de infirmação do 

postulado da segurança jurídica prometido na Carta Federal201.  

  Aliás, como se não bastasse a violação à segurança jurídica, tema este que será 

detidamente abordado adiante, a Lei 11.232 (ao consagrar o relativismo) acaba por padecer de 

dois graves problemas lógicos. O primeiro deles é: por se tratar de uma lei inspirada no direito 

alemão, onde somente o Tribunal Constitucional tem poder para analisar questões 

constitucionais, o referido diploma acaba por esvaziar a função do controle difuso nos casos 

em que houver decisão superveniente por parte do Supremo Tribunal Federal. 

  Explique-se: ao se conferir legitimidade aos juízes e Tribunais para que 

analisem questões constitucionais, cria-se um modelo no qual se torna possível a existência de 

decisões de (in)constitucionalidade precedentes às do STF, decisões estas que, inclusive, 

podem vir a ser divergentes daquelas exaradas pela Corte Suprema202.  

  Portanto, um sistema que se propõe a ser híbrido, como ocorre no caso 

brasileiro, tem que estar apto a conviver com estas divergências de forma harmônica: é o ônus 

que se tem que suportar pela escolha. 

  Simplesmente ignorar as decisões anteriores, inclusive aquelas já transitadas 

em julgado, não é a melhor solução. Aliás, não seria sequer uma solução constitucionalmente 

aceitável, tendo em vista que haveria uma afronta fulcral ao direito fundamental à segurança 

jurídica. 
                                                        
201 FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. Rio de 
Janeiro: Forense, 2008, p. 268. 
202 No Brasil, diferentemente do que ocorre no Tribunal Constitucional Federal alemão, o controle sobre a 
constitucionalidade dos atos normativos não é monopolístico. MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 130. 
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  O segundo problema lógico que inquina a Lei 11.232 diz respeito à questão da 

nulidade. Conforme se mencionou, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato 

normativo gera nulidade absoluta, razão pela qual os efeitos desta declaração seriam ex 

tunc203.  

  O argumento central esposado pelos defensores desta modalidade de 

relativismo apregoam que a desconsideração da coisa julgada seria um mero consectário 

lógico da aplicação do efeito ex tunc, o que justificaria a previsão contida nos artigos 475-L, 

§1º e 741, parágrafo único, do CPC204.  

  Acontece que, se a declaração de inconstitucionalidade possui efeitos ex tunc, 

não há razão que justifique o fato de o legislador ter limitado o afastamento da coisa julgada 

inconstitucional aos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença205. Mais 

do que isso, se o relativismo é um consectário lógico da aplicação do efeito ex tunc, sequer 

seriam necessárias as normas insculpidas nos supracitados artigos. 

  Ou seja, se a aplicação de efeitos ex tunc fosse algo tão absoluto como alguns 

doutrinadores acreditam que seja, a coisa julgada sempre poderia ser relativizada quando 

inconstitucional, não havendo razão de ser para a restrição imposta pelo legislador206. 

  Por fim, cabe registrar que não está se defendendo, de forma alguma, que a 

Constituição possa vir a ser vilipendiada quotidianamente sem quaisquer mecanismos de 

controle. No caso da coisa julgada originária, por exemplo, considerando que a decisão já 

nasce inconstitucional, abre-se para as partes toda a via recursal, admitindo-se, ainda, o 

manejo da ação rescisória. Injustificável, dessa maneira, a criação de outros mecanismos que 

                                                        
203 “Ou seja, se o STF declara a inconstitucionalidade de norma, desaparece a base da sentença já transitada em 
julgado e a matéria pode ser apontada originariamente na execução ou no cumprimento de sentença, que será 
extinta, com o acolhimento dos embargos ou da impugnação”. CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. Op. cit., p. 673. 
204 “O direito brasileiro, influenciado pelo modelo norte-americano, acabou instituindo a tese da nulidade 
absoluta da norma inconstitucional, firmando entendimento no sentido de atribuir eficácia ex tunc às decisões 
judiciais declaratórias de inconstitucionalidade, ou seja, os efeitos retroagem até o momento do nascedouro da 
lei, fulminando os atos praticados sob a sua égide”. CARNEIRO, Henrique Gustavo. Impugnação ao 
cumprimento da sentença como hipótese de relativização da coisa julgada. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
(Org.). Aspectos polêmicos da nova execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 247. 
205 Por conta desta impropriedade, Henrique Gustavo Carneiro afirma que: “Dessa forma, poderá o executado ver 
declarada a ineficácia do título judicial seja no curso da execução, por qualquer meio de defesa, ou até mesmo 
depois de finda, pela via da repetição de indébito”. CARNEIRO Henrique Gustavo. Op. cit., p. 278. A mesma 
opinião é exarada na doutrina de Sandro Gilbert Martins: “Logo, caso o executado deixe de apresentar alguma 
matéria de defesa na impugnação, ou mesmo deixe de apresentar qualquer impugnação no prazo legal, as 
matérias não serão alcançadas pela preclusão, podendo vir a serem alegadas noutro momento, mesmo em sede 
recursal ou via ação autônoma”. MARTINS, Sandro Gilbert. Apontamentos sobre a defesa do executado no 
“cumprimento da sentença”. REPRO. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 116, 2004, p. 177. 
206 Nessa linha já se manifestou o TRF da 5ª Região: “(...) Os Tribunais não podem se furtar de, até mesmo de 
ofício, reconhecer a inconstitucionalidade da coisa julgada, o que pode se dar a qualquer tempo, seja em ação 
rescisória (não sujeita a prazo), em ação declaratória de nulidade ou em embargos à execução". AMS nº. 
2001.83.00.018900-9, rel. Des. Francisco Cavalcanti, j. em 22/09/2005. Disponível em: 
http://www.trf5.jus.br/cp/cp.do. Acesso: 10/01/2013. 
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venham a tutelar a inércia ou má-atuação das partes ao longo do processo. 

  Já na hipótese da coisa julgada superveniente, agiu com excesso de zelo o 

legislador ao prever a possibilidade de se desconsiderar coisa julgada anteriormente formada, 

apesar de existir o mecanismo da ação rescisória para afastar decisões inquinadas pelo vício 

da inconstitucionalidade.  

  As decisões exaradas pelo judiciário podem e devem se submeter ao controle 

de constitucionalidade, sendo certo que o judiciário não deve ser tratado como um poder mais 

igual do que os outros. No entanto, a rigidez deste controle deve sofrer mitigações, 

principalmente quando o decisum se tornar inconstitucional de forma superveniente. 
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3 O IMPLEMENTO DA LEI 11.232/05 

3.1 Antecedente: Medida provisória 2.180-35/2001 

 

  Com a edição da Lei 11.232/2001, ocorreu uma consagração da relativização 

da coisa julgada inconstitucional superveniente. Há que se explicar, inicialmente, que a opção 

pela utilização do termo “consagração” se justifica na medida em que o diploma legal 

supracitado não inovou por completo a questão do relativismo, conforme veremos a seguir. 

  A medida provisória 2.180-35, anteriormente, já havia promovido a introdução 

de dispositivos similares aos que encontramos, nos dias de hoje, no Código de Processo Civil, 

trazendo em seu bojo inovações no âmbito do processo trabalhista e do processo civil207.  

  Tanto é assim que o artigo 884, §5º, da CLT, passou a fazer menção à ideia de 

inexigibilidade de título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais 

pelo Supremo. Previsão idêntica continha o parágrafo único do artigo 741, do CPC. 

  Por esse motivo, é possível se asseverar que a Lei 11.232/05 veio tão somente 

encampar inovação que já havia sido albergada pela MP 2.180. Odilon Romano, em 

dissertação sobre o tema, recorda, ainda, que o ingresso da coisa julgada inconstitucional 

como hipótese autorizadora do afastamento da coisa julgada material se deu, em verdade, por 

meio da medida provisória 1984/16, do ano de 2000, tendo esta sofrido “sucessivas reedições 

até a versão final, editada sob o número 2.180-35, de 24 de agosto de 2001”208. 

  Um dos grandes problemas inerentes à mencionada MP 2.180-35 diz respeito 

ao fato de ser extremamente questionável a existência dos requisitos necessários para a edição 

de uma medida provisória, quais sejam, relevância e urgência, o que faz com que muitos 

concluam que a intenção foi, deliberadamente, beneficiar a Fazenda Pública. 

  Marcos Vinícius de Castro, em artigo que trata a respeito da Fazenda Pública 

em juízo cita a mencionada medida provisória para respaldar o seu entendimento no sentido 

de que o tratamento conferido à Fazenda Pública em juízo é diverso daquele conferido aos 

particulares litigantes. Assim, afirma o autor, que “existe um tratamento diferenciado nas 

lides que envolvem a Fazenda Pública”209, razão pela qual seria possível se falar em 

                                                        
207 “Com efeito, no ano de 2001, foi editada Medida Provisória, de número 2.180-35, que incluiu um parágrafo 
único no art. 741 do Código de Processo Civil e um parágrafo quinto no artigo 884 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, de forma a possibilitar a resistência à execução lastreada em título executivo judicial, ao argumento de 
inconstitucionalidade da lei, da interpretação ou da aplicação da lei, em que se baseou a sentença exequenda”. 
ROMANO NETO, Odilon. Coisa Julgada Inconstitucional: proposta interpretativa dos artigos 475-L, §1º, e 
741, parágrafo único, do CPC. 184 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, 2010, p. 122. 
208 Idem, p. 122. 
209 “Apesar de informarmos que existe um tratamento diferenciado das lides que envolvem a Fazenda Pública, 



  

88 

prerrogativas fazendárias sem qualquer medo de não estarmos sendo contrários à realidade 

fática vigente. 

  Em continuidade, o foco da análise recai na Lei 11.232 e na consagração de 

uma tese que já vinha sendo carreada pela MP 2.180-35, alvo de diversas críticas. Verificado, 

assim, o embrião do relativismo, parte-se para exame mais cuidadoso da Lei 11.232, em 

especial dos polêmicos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC. 

 

3.2 A Lei 11.232/05: consagração da relativização no direito processual civil 

 

  A Lei 11.232/05 é comumente associada à chamada Reforma do Processo de 

Execução, já que o diploma normativo em referência alterou inúmeras disposições atinentes à 

execução das sentenças, notadamente as condenatórias.  

  Dúvidas não pairam a respeito da relevância inerente às incontáveis mudanças 

inseridas através da Lei 11.232, podendo ser citada como a principal delas, com justos 

motivos, a consagração do sincretismo processual no ordenamento jurídico brasileiro. 

  Com a criação das chamadas “fases” cognitiva e executiva, o processo civil 

brasileiro dotou-se de maior efetividade e celeridade, em substituição à antiga sistemática que 

exigia do jurisdicionado, após longo processo de conhecimento, a instauração de novo 

processo para requerer a execução dos mandamentos judiciais. Isso refletia o formalismo que 

inquinava o processo civil brasileiro. Dinamarco tece considerações a respeito do formalismo 

e afirma:  

 

“Por imposição do seu próprio modo de ser, o direito processual sofre da 
natural propensão ao formalismo e ao isolamento. Ele não vai diretamente à 
realidade da vida, nem fala a linguagem do homem comum. O homem 
comum o ignora, o próprio jurista o desdenha e os profissionais do foro 
lamentam as suas imperfeições, sem atinar com meios para melhorá-lo. A 
descrença de todos na justiça é efeito das mazelas de um sistema acomodado 
no tradicional método introspectivo, que não inclui a crítica do sistema 
mesmo e dos resultados que ele é capaz de oferecer aos consumidores finais 
do seu serviço, ou seja, aos membros da população” 210. 

                                                                                                                                                                             
adiantamos que foge ao objetivo deste trabalho a detalhada análise de tais prerrogativas. Entendemos, contudo, 
ser útil a mera menção de algumas das mais conhecidas: sabe-se que a Fazenda Pública possui prazo em 
quádruplo para apresentar sua defesa e em dobro para recorrer (art. 188 do CPC), não está submetida aos efeitos 
da revelia (art. 320, II, do CPC), tem as sentenças desfavoráveis submetidas ao chamado duplo grau de jurisdição 
(art. 475 do CPC) e possui proteção especial no tocante a medidas liminares, cautelares e antecipativas contra ela 
expedidas (Lei n. 9.494/97,3 praticamente reescrita pela Medida Provisória n. 2.180-35/01)”. CASTRO, Marcus 
Vinícius Pereira de. A Fazenda Pública em juízo e o princípio da isonomia. Revista Meritum. V. 2, número 2. 
Belo Horizonte: 2007, p. 129-152. 
210 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 
05. 
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  A divisão do processo em fases, com a consequente criação da fase executiva, 

representa uma verdadeira consagração da instrumentalidade do processo, consagrando a ideia 

de que o processo não pode constituir um entrave ao próprio direito material discutido, 

devendo, por outro lado, cumprir a sua clássica função de conferir ao seu titular o que lhe é de 

direito.  

  Aliás, Chiovenda assinalava que “o processo deve proporcionar a quem tem 

um direito, na medida do que for praticamente possível, tudo aquilo e precisamente aquilo que 

ele tem o direito de obter”211. 

  Na verdade, a valorização da instrumentalidade e da efetividade do processo se 

evidencia não somente no âmbito da Lei 11.232, eis que se faz presente em diplomas 

anteriormente editados, tais como as Leis nº. 10.352, 10.358 e 10.444. Pode-se afirmar, nessa 

linha de raciocínio, que a Lei 11.232 apenas dá sequência a um movimento contínuo de 

transformação do direito processual civil.  

  A própria Exposição de Motivos da Lei 10.232 evidencia que a sua grande 

preocupação era exatamente o aprimoramento dos procedimentos executivos, como se pode 

inferir do transcrito a seguir: 

 
“É tempo, já agora, de passarmos do pensamento à ação em tema de 
melhoria dos procedimentos executivos. A execução permanece o ‘calcanhar 
de Aquiles’ do processo. Nada mais difícil, com frequência, do que impor no 
mundo dos fatos os preceitos abstratamente formulados no mundo do 
direito”212. 
 

  O que interessa observar, por outro lado, não é a louvável iniciativa do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual, responsável pela elaboração do projeto de lei, em 

dotar o processo civil brasileiro de maior efetividade, mas sim, a inserção do polêmico artigo 

475-L, §1º, bem como a manutenção do artigo 741, parágrafo único, do CPC (com algumas 

                                                        
211 CHIOVENDA, Giuseppe. Dell’azione nascente dal contratto preliminare. Rivista di Diritto Commerciale, 
1911, nº 03, p. 110.  
212 “Com efeito: após o longo contraditório no processo de conhecimento, ultrapassados todos os percalços, 
vencidos os sucessivos recursos, sofridos os prejuízos decorrentes da demora (quando menos o ‘damno 
marginale in senso stretto’ de que nos fala ÍTALO ANDOLINA), o demandante logra obter a prestação 
jurisdicional definitiva, com o trânsito em julgado da condenação da parte adversa. Recebe então a parte 
vitoriosa, de imediato, sem tardança maior, o ‘bem da vida’ a que tem direito? Triste engano: a sentença 
condenatória é título executivo, mas não se reveste de preponderante eficácia executiva. Se o vencido não se 
dispõe a cumprir a sentença, haverá iniciar o processo de execução, efetuar nova citação, sujeitar-se à 
contrariedade do executado mediante ‘embargos’, com sentença e a possibilidade de novos e sucessivos 
recursos”. BASTOS, Márcio Thomaz. Exposição de motivos da Lei 11.232/2005. Disponível em: 
http://www.bmfbovespa.com.br/pdf/Entrevista210907_04.pdf. Acesso: 16/11/2012.  
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adaptações), que, em nosso sentir, seriam contrários ao próprio escopo da Lei 11.232/2005. 

Explique-se. 

  Com a consagração da coisa julgada inconstitucional superveniente, abriu-se a 

possibilidade de que decisões já transitadas em julgado viessem a ter a sua exigibilidade 

rediscutida em virtude de posterior decisão de inconstitucionalidade exarada pelo STF.  

  Em outras palavras, admite-se que uma decisão transitada em julgado seja 

rediscutida com base em fatos ulteriores ao seu proferimento, impedindo que o processo 

cumpra o seu principal desiderato: conferir à parte vencedora o gozo do direito material com 

definitividade.  

  Cabe recordar que todas as hipóteses arroladas nos artigos 475-L e 741, do 

CPC, hipóteses estas que já constavam no projeto original elaborado pelo IDBP e apresentado 

pelo Presidente da República, ao fundamentarem o manejo da impugnação ao cumprimento 

de sentença e da execução, citam vícios que não possuem direta ligação com a fundamentação 

da sentença proferida.  

   A intenção dos incisos constantes nos artigos 475-L e 741, do CPC, portanto, 

não parece ter sido oportunizar ao sucumbente uma nova oportunidade de rediscussão do 

mérito da sentença, dando-se azo à discussão de possíveis errores da sentença, mas sim, 

possibilitar ao impugnante ou embargante trazer ao processo vícios que inquinam próprio 

título executivo, tais como falta ou nulidade de citação, inexigibilidade do título, penhora 

incorreta, ilegitimidade das partes, excesso de execução ou causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas da obrigação. 

  Os fatos indicam que a intenção do projeto original também não era a de se 

oportunizar ao sucumbente uma possibilidade de enfrentar novamente o mérito da demanda, 

quiçá em virtude de decisão superveniente exarada pelo Tribunal Constitucional. Tanto é 

assim que no projeto original não constavam o parágrafo 1º do artigo 475-L e nem o 

parágrafo único do artigo 741. 

  Destaque-se que o parágrafo único do artigo 741, que havia sido excluído no 

projeto elaborado pelo IBDP, foi inserido por uma emenda de redação proposta pelo deputado 

Inaldo Leitão. Após a inserção do parágrafo 1º ao artigo 475-L pela Comissão de Constituição 

e Justiça, se propôs igual alteração ao artigo 741 para fins de adequação, visto se tratar de 

matéria idêntica, reproduzindo previsão já inserida anteriormente por meio da MP 2.180-

35/2001213. 

                                                        
213 “Dê-se ao parágrafo único do art. 741 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 2004, constante do art. 4º do 
projeto (art. 5º da Redação Final), a seguinte redação: ‘Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, 
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  Com isso, restou consagrada a polêmica relativização da coisa julgada por 

inconstitucionalidade superveniente, possibilitando-se às partes a rediscussão do mérito das 

decisões já transitadas em julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução.  

  O problema em se permitir que uma decisão de inconstitucionalidade dê azo à 

rescisão de um julgado transitado, de acordo com Teori Albino Zavascki, reside no fato de 

que qualquer juiz, simplesmente invocando a inconstitucionalidade de uma norma (declarada 

inconstitucional através de decisão do Supremo Tribunal Federal), negue execução a qualquer 

sentença, inclusive as proferidas por órgãos judiciários hierarquicamente superiores214. 

  Ademais, a Lei 11.232, talvez sem sequer atentar para tal fato, comprometeu 

um dos escopos primordiais do processo, qual seja a pacificação social, o que pode ser muito 

bem sintetizado através das palavras de Barbosa Moreira, que assevera que a nova decisão 

que desconsiderar a coisa julgada ficará sujeita à crítica da parte agora vencida.  

  Prosseguindo, indaga o autor: quem impedirá esse litigante de impugnar em 

juízo a segunda sentença? O óbice concebível, de acordo com Barbosa Moreira, seria o da 

coisa julgada. Mas, se ele pode ser afastado em relação à primeira sentença, porque não 

poderá sê-lo em relação à segunda?215 

  Por fim, poder-se-ia, a título de defesa do novel diploma processual brasileiro, 

fazer a alusão ao sistema alemão, que no § 79 da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional 

Federal impede a execução de sentença fundada em norma declarada inconstitucional pelo 

Tribunal Constitucional.  

  Luís Afonso Heck, ao estudar a Lei Fundamental alemã, cita a normativa 

expressa no § 78, a qual alude que, caso o Tribunal Constitucional Federal chegue à 

convicção de que o direito federal é incompatível com a Lei Fundamental ou direito estadual é 

                                                                                                                                                                             
considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo 
Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal’". (...) “JUSTIFICATIVA: Para 
adequar o texto à Emenda nº 2 aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania que modificou o 
§ 1º do art. 475L da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 2004, constante do art. 3º do projeto (art. 4º da Redação 
Final). Por trata-se de matéria idêntica, o referido parágrafo único deve ter a mesma redação do § 1º do art. 
475L”. Idem.  
214 ZAVASCKI, Teori Albino. Inexigibilidade das sentenças inconstitucionais. Disponível em: 
http://www.esmafe.org.br/web/revista/rev03/02_teori_albino_zavascki.pdf. Acesso: 16/11/2012. 
215 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada ‘relativização’ da coisa julgada 
material. In: Revista Dialética de Direito Processual, n. 22, p. 108. 
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incompatível com a Lei Fundamental ou com outro direito federal, então, declara essa lei 

nula216. 

  A diferença, no entanto, reside no fato de que a Lei Fundamental alemã prevê 

que as decisões que não mais podem ser impugnadas, ainda que baseadas em norma declarada 

nula pelo Tribunal Constitucional Federal, devem permanecer intactas, nos termos do § 79 da 

Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal. 

  Greco, igualmente, leciona que o sistema alemão serviu de inspiração para o 

direito brasileiro. Entretanto, o legislador importou a regra pela metade, permitindo o 

bloqueio da execução sem garantir a manutenção intacta dos efeitos pretéritos da coisa 

julgada. Também, prossegue, omitiu o legislador a ressalva de que não cabe qualquer 

repetição do que tiver sido recebido com base na lei posteriormente declarada 

inconstitucional217. 

  Isso sem considerar que, no sistema alemão, a declaração de nulidade total de 

uma lei ocorre muito raramente, uma vez que, destaca Gilmar Mendes, “ela pressupõe a 

incompatibilidade de todos os dispositivos com a Lei Fundamental”218. Em vista disso, há 

diferenças substanciais entre a mencionada norma importada e realidade brasileira, onde é 

muito mais comum verificar a nulidade total de determinada lei. 

  Marinoni destaca, ainda, outra diferença fundamental entre a inovação trazida 

pela Lei 11.232 e a Lei Orgânica do Tribunal Constitucional alemão, o que obstaria qualquer 

comparação entre os sistemas brasileiro e alemão: a exceção ao princípio da intangibilidade 

da coisa julgada expressa na Lei do Tribunal Constitucional alemão tem um fundamento que 

não está presente no direito brasileiro, qual seja, o fato de que o juiz ordinário não teria poder 

para tratar de questões constitucionais, ficando impedido de analisá-las219.  

  Em síntese, a edição da Lei 11.232/2005 evidencia, mais uma vez, a ausência 

de compromisso do legislador pátrio não somente com o escorreito processo de emendas 

legislativas, mas também uma verdadeira infidelidade à identidade nacional. 

                                                        
216 HECK, Luís Afonso. O tribunal constitucional federal e o desenvolvimento dos princípios 
constitucionais. Contributo para uma compreensão da Jurisdição Constitucional Federal alemã. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 2005, p. 295. 
217 GRECO, Leonardo. Op. cit. 
218 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 193. 
219 No ordenamento jurídico brasileiro não faria sentido qualquer previsão como esta, já que os juízes possuem 
poder para tratar de questões constitucionais. Sendo assim, é irretocável a afirmação de Luiz Guilherme 
Marinoni: “No Brasil, a situação é bastante diferente. Aqui todo e qualquer juiz deve realizar o controle de 
constitucionalidade. (...) Se o juiz ordinário tem poder para trata da questão de constitucionalidade, é natural que, 
diante de questões constitucionais que digam respeito a múltiplos casos. Exista diversidade de interpretações 
passadas em julgado, com as quais a ordem jurídica brasileira tem de racionalmente conviver”. MARINONI, 
Luiz Guilherme. Op. cit., p 129. 
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   Ao importar institutos do direito comparado, o legislador acabou por se 

esquecer da realidade fática brasileira, o que resulta na criação de leis que não se coadunam 

com a sociedade e nem com o próprio ordenamento jurídico nacional, degradando, por 

conseguinte, o sentimento de pertencimento nacional dos cidadãos, que, não raro, se vêem 

cercados de inovações legislativas com as quais não possuem qualquer afinidade.  

  

3.3 Formas de declaração da inconstitucionalidade 

3.3.1 Intróito necessário 

 

  Como visto, a Lei 11.232/05 promoveu a consagração do relativismo no direito 

processual civil: mais precisamente, reconhecendo a existência e o cabimento da chamada 

coisa julgada inconstitucional superveniente.  

  Mais do que trazer consigo os dispositivos criadores da fase de cumprimento 

de sentença, implementando o festejado sincretismo processual, este diploma normativo cria 

as duvidosas normas insculpidas nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, ambos do 

CPC.  

  Com isso, torna-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal ou fundado em aplicação ou 

interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo como incompatíveis com a 

Constituição Federal.  

  Ainda, esta disposição passa a ser aplicada não somente nos casos de 

impugnação à recém-criada fase de cumprimento de sentença, mas, igualmente, se estende aos 

casos de embargos à execução contra a Fazenda Pública.  

  Ou seja, conforme muito bem destacado por Nelson Nery Jr., parece que o 

legislador simplesmente se esqueceu do fato de que título judicial é sentença transitada em 

julgado e, portanto, acobertada pela coisa julgada220.  

  Muitos impasses gravitam em torno dos mencionados dispositivos, sendo 

forçoso definir quais seriam as formas de declaração de inconstitucionalidade capazes de 

promover o afastamento da coisa julgada nos casos albergados pela normativa em apreço.  

  Conforme se depreende da breve leitura dos artigos em debate, o legislador 

sequer se preocupou em especificar se a declaração de inconstitucionalidade a qual se refere 

seria aquela proferida em sede de controle difuso ou em sede de controle concentrado, 

deixando margem para inúmeras dúvidas.  
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  Além disso, as normas processuais definidas nos artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, do CPC, possuem textura aberta, torna-se necessária a criação de critérios 

objetivos que possam nortear a atuação do intérprete, devendo ser delimitada a abrangência 

dos referidos dispositivos. O que se pretende saber, na verdade, é se a generalidade dos 

artigos em questão constitui hipótese de lacuna legislativa ou se seria um típico caso de 

silêncio eloquente do legislador.   

  A respeito da diferenciação entre lacuna normativa e silêncio eloquente, Karl 

Larenz entende que, quando existe uma lacuna, esta sempre carecerá de explicação mais 

concreta. Noutros termos, somente seria possível pensar que existe uma lacuna quando a 

própria lei ou a Constituição não contiverem regra alguma capaz de regular o caso, indicando 

qual seria a sua correta interpretação221.  

  Assim, torna-se condição precípua para a aplicação dos artigos 475-L, §1º e 

741, parágrafo único, do CPC, definir em que hipóteses estes se enquadram, pois somente se 

estivermos diante de uma lacuna legislativa poderemos falar em interpretação, ao passo que, 

estando diante de um beredtes schweigen, não haveria qualquer margem para interpretação222.  

  Repise-se: estamos diante de fenômenos diversos que possuem efeitos 

igualmente diversos, existindo uma diferença basilar entre eles: o silêncio eloquente não 

admite qualquer interpretação discricionária. 

  No caso em apreço, inegavelmente, está-se diante de hipótese de silêncio 

eloquente. E o grande equívoco dos autores que pretendem estabelecer vetores interpretativos 

aos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, reside no fato de que eles não atentam 

para uma questão primordial: como se está diante de hipótese de silêncio eloquente, os 

dispositivos normativos em cotejo não contemplam espaço para interpretação.  

  Ou seja, se o legislador não estabeleceu os casos específicos de incidência das 

referidas normas (indicando se estas se aplicariam nos casos de decisões exaradas em sede de 

controle difuso ou em sede de controle concentrado), foi porque ele assim não quis fazer, 

razão pela qual não seria possível se afirmar que o âmbito de aplicabilidade das normas se 

restringiria ao controle difuso ou ao controle concentrado. 

                                                                                                                                                                             
220 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 742.  
221 LARENZ, KARL. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de JOSÉ LAMEGO. Revisão de ANA DE 
FREITAS. 2ª ed. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 1989, p. 448. 
222 Desse entendimento já compartilhava o ministro Moreira Alves: “Sucede, porém, que só se aplica a analogia 
quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães denominam silêncio eloquente (beredtes Schweigen), que é o 
silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, 
portanto, aí o emprego da analogia”. Supremo Tribunal Federal brasileiro. Recurso Extraordinário nº 130552. 
São Paulo. Relator Ministro MOREIRA ALVES. Diário da Justiça 28.06.91, p. 8907. Ementário Vol. 1626-03, 
p. 525. Revista Trimestral de Jurisprudência Vol. 136-03, p. 1340. Julgamento em 04.06.91. 1ª turma.  
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  Por isso, equivocam-se aqueles autores que entendem que a relativização 

prevista nos artigos citados somente seria aplicável a casos de decisões proferidas em sede de 

ADIN, ADC e ADPF223. Tais autores vinculam a desconsideração da coisa julgada por 

inconstitucionalidade superveniente a hipóteses nas quais a declaração de 

inconstitucionalidade tenha sido veiculada por intermédio de um processo objetivo.  

  Nessa linha, manifestam-se Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, 

ressaltando que somente nesses casos não haveria necessidade de outras providências para 

que a lei declarada inconstitucional não mais produzisse efeitos em território brasileiro224. Tal 

interpretação, no entanto, não possui qualquer respaldo, restringindo injustificadamente a 

incidência dos dispositivos legais ora analisados.  

  Em trabalho recente sobre o tema, Odilon Romano ressaltou que, em relação 

aos precedentes oriundos do controle concentrado de constitucionalidade, “nenhuma dúvida 

resulta acerca de que os mesmos podem servir de fundamento a eventuais embargos do 

executado ou impugnação ao cumprimento de sentença”225. A dúvida somente emergiria, 

segundo o autor, nos casos de decisões provenientes do controle difuso226. 

  Todavia, não se pode concordar de forma plena com a proposta do autor. 

Conforme já exposto, por se tratar de nítida hipótese de silêncio eloquente por parte do 

legislador, os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, não comportariam qualquer 

interpretação discricionária, tornando-se imperioso entender a razão de ser das normas sob 

referência, o que necessariamente dará ensejo a somente uma conclusão válida.  

  Acontece que as únicas decisões que gozam de efeito vinculante relevante227 

seriam aquelas proferidas pelo Supremo Tribunal em sede de controle concentrado ou aquelas 

que, embora exaradas via controle difuso, venham a cumprir o disposto no artigo 52, X, da 

                                                        
223 Osmar Mendes Paixão, por exemplo, destaca que: “(...) não é qualquer interpretação, mas aquela adotada em 
controle concentrado de constitucionalidade (...)”. CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. A impugnação ao 
cumprimento de sentença, do artigo 475-L do CPC, e a relativização da coisa julgada. In: DOS SANTOS, 
Ernane Fidélis [et al] (Coord.). Execução Civil. Estudos em homenagem ao Professor Humberto Theodoro 
Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 673. 
224 Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade afirmam que a aplicação destes artigos somente pode ocorrer nos 
casos em que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF tenha sido proferida em sede de ADIN, 
ADC ou ADPF. NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 742.  
225 ROMANO NETO, Odilon. Op. cit., p. 153. 
226 “Assim, necessário se faz que a decisão haja sido tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ou, se 
tomada pelas Turmas, tenha sido objeto de súmula vinculante, eis que só assim haverá uma identidade entre o 
órgão julgador nos controles difuso e concentrado”. ROMANO NETO, Odilon. Op. cit., p. 155. 
227 No que diz respeito à força vinculante, deve ser feita uma ressalva importante destacada por Eduardo 
Talamini. De acordo com o autor, a força vinculante assume uma relevância autônoma merecedora de reflexão 
específica apenas quando imponível em face daqueles que são terceiros em relação ao processo. Isso porque, 
entende Talamini, em regra, toda decisão seria vinculante no que tange às próprias partes do processo. 
TALAMINI, Eduardo. Novos aspectos da jurisdição constitucional brasileira: repercussão geral, força 
vinculante, modulação dos efeitos do controle de constitucionalidade e alargamento do objeto do controle 
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Constituição Federal.  

  De acordo com Gilmar Ferreira Mendes, a força vinculante tem o condão de 

conferir maior efetividade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal. Nesse sentido, a fim 

de definir melhor o que se entende por vinculação, Gilmar Mendes faz alusão ao texto da Lei 

do Bundesverfassungsgericht, que conceitua efeito vinculante como sendo a observância 

obrigatória por parte dos órgãos da União e dos Estados, bem como a dos Tribunais e 

autoridades administrativas às orientações fixadas pelo Bundesverfassungsgericht228.  

  Visto isso, tendo tais considerações em mente, parece claro que a redação dos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, pressupõe que a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal seja dotada de eficácia vinculante, pois, caso contrário, não seria 

obrigatório que os juízes e Tribunais pátrios adotassem os posicionamentos exarados pela 

Corte Suprema.  

  É indiferente, portanto, se a decisão exarada tem origem em controle difuso ou 

concentrado. O que importa é que a decisão seja capaz de gerar efeitos vinculantes. Por esse 

motivo, a melhor doutrina seria aquela capitaneada por Eduardo Talamini229, que apregoa ser 

possível falar em relativização por inconstitucionalidade superveniente nos casos em que o 

STF profira decisões dotadas (ou que venham a ser dotadas, por força do artigo 52, X, da CF) 

de eficácia vinculante230.  

  Diante disso, o entendimento de Odilon Romano, acima transcrito, estaria 

parcialmente correto. Vejamos: com relação ao controle concentrado, dúvidas não pairam, 

pois, por se tratarem de decisões sempre vinculantes, caberia relativização por 

inconstitucionalidade superveniente.  

  Por outro lado, no que toca ao controle difuso, a principal forma de se conferir 

efeitos vinculantes às decisões prolatadas pelo STF seria através da aplicação do artigo 52, X, 

da Constituição231.  

  Logo, o que faz com que a decisão proferida se enquadre nos artigos 475-L, 

                                                                                                                                                                             
direto. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2008, p. 85. 
228 MENDES, Gilmar Ferreira. O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos processos de 
controle abstrato de normas. Revista Jurídica Virtual, vol. 1, n. 4. Brasília: 1999. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_04/efeito_vinculante.htm. Acesso: 05/09/12. 
229 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, 
par. ún.). In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. cit., p. 116. 
230 Igual entendimento é compartilhado por Araken de Assis. ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada 
inconstitucional. In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Op. cit., p. 54. 
231 Em sentido contrário, Luiz Guilherme Marinoni entende: “A norma seria aplicável indistintamente aos casos 
de controle concentrado e difuso, direito ou incidental, independente de eventual suspensão da norma pelo 
Senado Federal (artigo 52, X, CF). Portanto, a simples pronúncia de inconstitucionalidade da interpretação da lei 
poderia implicar ineficácia da sentença transitada em julgado, ainda que proferida quando a interpretação da 
questão constitucional era controvertida nos Tribunais”. MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 124. 
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§1º e 741, parágrafo único, do CPC, não é o fato de ela ser tomada no Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, pois isso não é capaz de, por si só, torná-la vinculante. Mais do que isso, é 

preciso que essa decisão proferida pelo Plenário se submeta ao trâmite do artigo 52, X, da 

Constituição Federal. Caso contrário, não haverá que se falar em vinculação232.  

  Por último, mas não menos importante, deve-se concordar que essa 

vinculatividade poderia ser adquirida por intermédio da edição de súmulas vinculantes233. Até 

porque, se o escopo dos artigos consagradores do relativismo é o de manter hígidas as 

decisões vinculantes proferidas pela Corte Suprema, todas as decisões que gozarem desse 

status, independentemente do processo que as dote dessa qualidade, devem estar abrangidas 

pela norma em comento.  

  Apesar das críticas que possam vir a ser feitas a respeito do uso desmedido das 

súmulas vinculantes234, fato é que se trata de legítimo mecanismo que impede juízes de 

instâncias inferiores decidirem de maneira diferente do Supremo Tribunal Federal nas 

questões nas quais este já tenha firmado entendimento definitivo.  

  Por isso, considerando não haver qualquer margem para interpretações 

discricionárias dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, o único entendimento 

possível seria aquele que se coaduna com o real objetivo da norma.  

  Sendo o objetivo dos dispositivos analisados o de vedar discrepâncias entre as 

decisões do Supremo e aquelas decisões emanadas por juízes e Tribunais pátrios, ainda que de 

forma superveniente, resta nítido que constitui requisito obrigatório para a aplicação dos 

mencionados artigos que a decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF seja 

efetivamente capaz de gerar vinculação. Caso contrário, não faz o menor sentido exigir a 

observância dos entendimentos da Corte Suprema.  
 

3.3.2 Controle difuso e controle concentrado de constitucionalidade 

                                                        
232 Em síntese, o problema das decisões proferidas em controle difuso é saber se elas serão capazes ou não de 
gozarem de eficácia vinculante. Por isso, não concordamos com a afirmação de que “é inaceitável pretender 
atribuir efeitos vinculantes a decisões oriundas apenas das Turmas do Supremo Tribunal Federal, pois tais 
decisões não refletem necessariamente o posicionamento do Supremo como um todo” (ROMANO, Odilon. Op. 
cit., 156). Não é o fato de uma decisão ser proferida pelo Plenário que faz com que ela se torne vinculante (este 
cenário somente será alterado caso a Reclamação 4.335 venha a ser julgada procedente, conforme será visto). 
233 Idem. 
234 Lenio, por exemplo, faz a seguinte crítica: “Com o passar dos anos, transitou em julgado a tese de que a 
solução para os problemas da justiça brasileira passa, necessariamente, pela adoção do efeito vinculante das 
Súmulas e da jurisprudência do STF. A solução é esta! É a panaceia nacional. Esquece-se, com isto, que o 
problema da efetividade das decisões judiciais e da assim denominada morosidade da justiça não será resolvida 
mediante um ataque à funcionalidade do ordenamento ou do sistema, mas, sim, a partir de uma profunda 
mudança na estrutura do poder judiciário e das demais instituições encarregadas de aplicar a justiça”. STRECK, 
Lenio. O fahrenheit sumular do Brasil: o controle panóptico da justiça. Disponível em: 
http://www.leniostreck.com.br/site/wp-content/uploads/2011/10/14.pdf. Acesso: 04/09/2012. 
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  Verificado o alcance dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, 

urge detalhar melhor os principais modelos de controle de constitucionalidade brasileiro 

existentes. Por questões meramente cronológicas, primeiro se dará ênfase ao modelo difuso 

para, posteriormente, por em foco o controle concentrado. 

  Nesse sentir, no que tange ao critério classificatório que está sendo utilizado, é 

necessário ser feita uma ressalva logo de início. Comumente, ocorre grande confusão entre o 

critério que diferencia o controle difuso do concentrado com aquele que distingue o controle 

concreto do abstrato.  

  Embora a diferença seja tênue, não se pode deixar de reconhecer que, no 

segundo caso (controle concreto vs. controle abstrato), o que se analisa é o veículo através do 

qual o pedido de inconstitucionalidade é formulado.  

  Assim, enquanto o controle concreto é ligado aos processos subjetivos, o 

controle abstrato é exercido através da análise de um processo objetivo. Quando se põe em 

relevo a dicotomia entre controle difuso e concentrado, o que se leva em consideração não é o 

veículo que leva o pedido de inconstitucionalidade ao judiciário, mas sim, os órgãos 

legitimados a declararem essa inconstitucionalidade. No controle concentrado, o monopólio 

do controle é atribuído a um órgão e, no controle difuso, todos os órgãos do judiciário podem 

reconhecer a inconstitucionalidade.  

  Todavia, o que é relevante quando se trata de relativização da coisa julgada por 

inconstitucionalidade superveniente é saber qual o órgão proferiu a decisão de 

inconstitucionalidade, pois os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC falam em 

declaração de inconstitucionalidade exarada “pelo Supremo Tribunal Federal”. Portanto, o 

que se releva é a diferenciação entre controle difuso e concentrado. 

  Visto isso, tratemos do controle difuso, modelo este que foi inaugurado, no 

Brasil, em conjunto com o regime republicano, ou seja, no ano de 1891, época na qual a 

utilização desta modalidade de controle era praticamente uma excentricidade norte-

americana235.  

  Ives Gandra e Gilmar Mendes bem destacam que “inexiste no direito 

                                                        
235 O modelo americano, por muito tempo, foi alvo de desconfiança mundial, principalmente em virtude da falta 
de credibilidade do judiciário, mas, ainda assim, representou, pós-Constituição de 1981, a predileção brasileira, 
“consagrando a competência das justiças da União e dos Estados para conhecer da legitimidade das leis perante a 
Constituição. Permitiu-se, então, que todos os Tribunais, federais ou locais, discutissem a constitucionalidade 
das leis da União, aplicando-as, ou não, segundo esse critério”. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos 
fundamentais e controle de constitucionalidade. Estudos de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 191. 



  

99 

americano uma modalidade de controle alheia ao conflito de interesse entre as partes”236. E, 

sob influência de Rui Barbosa, foi esse o modelo que inaugurou o controle de 

constitucionalidade em terras brasileiras.  

  Posteriormente, com a Constituição Federal de 1934, apesar da permanência 

isolada do controle difuso, algumas modificações significantes são introduzidas. A primeira 

delas foi o surgimento do modelo de representação para intervenção, que significou uma 

utilização muito embrionária do modelo de constitucionalidade austríaco. Não obstante, ainda 

não havia uma influência europeia expressiva a ponto de se afirmar que o Brasil adotava um 

controle concentrado propriamente dito.  

  A mais importante alteração implementada pela a Constituição de 1934, sem 

dúvidas, foi a criação da cláusula de reserva de plenário237, que previa: só por maioria 

absoluta de votos da totalidade dos seus Juízes, poderão os Tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público238.  

  Com a vigência da Constituição de 1937, Gilmar Mendes destaca ter havido 

um grande retrocesso no sistema de constitucionalidade brasileiro, embora tenha sido mantido 

hígido o controle difuso que, até então continuava a ser o único existente. A redação da nova 

Constituição, por si só, justifica o entendimento do autor: 

 
“No caso de ser declarada inconstitucional uma lei que, a juízo do Presidente 
da República, seja necessária ao bem-estar do povo, à promoção ou defesa 
de interesse nacional de alta monta, poderia o Chefe do Executivo submetê-
la novamente ao Parlamento. Confirmada a validade da lei por 2/3 de votos 
em cada uma das Câmaras tornava-se insubsistente a decisão do Tribunal” 

239. 
 

  Assim, com a Constituição de 1937, o Supremo Tribunal Federal deixa de ser 

portador da palavra final e, conforme muito bem destacado por Celso Bastos, a lei, uma vez 

confirmada, passa a ter verdadeiro caráter modificador da Constituição Federal240. Esta 

medida, altamente antidemocrática, muito bem se coaduna com o período em que se vivia. E, 

somente em 1946, promoveu-se a restauração do sistema vigente anterior.  

                                                        
236 GANDRA, Ives e MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de constitucionalidade. Comentários 
à Lei 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 06. 
237 João Mangabeira destaca que a declaração de inconstitucionalidade somente poderia ser a realizada pela 
maioria da totalidade dos membros dos Tribunais, evitando a insegurança jurídica decorrente das contínuas 
flutuações de entendimento nos Tribunais. MANGABEIRA, João. Em torno da Constituição. São Paulo: 
Nacional, 1934, p. 115.  
238 BRASIL. Constituição brasileira de 1934. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso: 15/09/2012. 
239 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 195.  
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  Sendo assim, até 1965, quando passou a conviver com o controle concentrado, 

o controle difuso, salvo algumas pequenas exceções (criação da ação interventiva, por 

exemplo), reinou absoluto.  

  No atual sistema jurídico brasileiro, o controle difuso permanece intacto. Com 

isso, qualquer juiz permanece sendo detentor da competência para a análise incidental da 

questão referente à constitucionalidade das normas. 

  Ressalte-se, ademais, que a decisão proferida em sede de controle difuso nunca 

é solucionada no dispositivo das decisões, já que a inconstitucionalidade não constitui pedido 

da demanda, mas sim, causa de pedir. Logo, a análise da constitucionalidade serve apenas 

para aferir se determina norma será ou não aplicável em determinado caso concreto241.  

  Sobreleve-se, também, que, com a manutenção do princípio da reserva de 

plenário, assegurado no artigo 97 da Constituição Federal de 1988, somente pelo voto da 

maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os 

Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público242.  

  O que é mais curioso quanto à necessidade de obediência ao princípio da 

reserva de plenário é que, apesar de os Tribunais terem que se submeter a essa regra, os 

juízes, na primeira instância, não se vinculam a qualquer exigência, podendo declarar 

inconstitucionais leis ou ato normativos independentemente de qualquer outra manifestação. 

  Especificamente no que tange à desconsideração da coisa julgada por 

inconstitucionalidade superveniente, conforme já afirmado, a melhor doutrina entende que 

seria possível fazer incidir a norma insculpida nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, 

do CPC, somente nos casos em que a decisão de inconstitucionalidade seja retificada pelo 

Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, seja capaz de adquirir vinculatividade, o que 

somente seria possível com o cumprimento do artigo 52, X, da Constituição Federal.  

  Em que pesem as vozes que ecoam em pró da mutação constitucional do artigo 

                                                                                                                                                                             
240 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 63.  
241 “A decisão proferida em controle incidental serve tão-somente para avalizar ou não a aplicação da norma no 
caso litigioso”. MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 247.  
242 Ressalte-se que o STF cria uma exceção a essa regra, assim estabelecendo: “O artigo 97 da Constituição 
Federal de 1988 estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do 
respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 
Público. Diversos Tribunais possuem órgãos fracionários (Turmas, Seções, Câmaras etc...) e, em regra, a 
composição destes órgãos julgadores se dá em número bem inferior a composição total da Corte. Portanto, é 
praticamente impossível que estes órgãos consigam reunir a maioria absoluta dos membros do Tribunal para 
declarar a inconstitucionalidade de uma norma (exceção da Corte Especial do STJ). Entretanto, como salienta o 
jurista Pedro Lenza, a fim de preservar o princípio da economia processual, da segurança jurídica e na busca da 
desejada racionalização orgânica da instituição judiciária brasileira, vem-se percebendo a inclinação para a 
dispensa do procedimento do art. 97 toda vez que já haja decisão do órgão especial ou pleno do Tribunal, ou do 
STF, o guardião da Constituição sobre a matéria”. Disponível em: 
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52, X, da CF243, não se pode olvidar que, enquanto esta tese não vingar, permanece sendo 

inafastável a atuação do Senado para tornar vinculante uma decisão proferida em controle 

difuso. Assim, a regra insculpida nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único do CPC 

também se estende ao controle difuso, desde que a decisão suja submetida ao crivo do 

Senado. 

  Tendo sido efetuado um breve passar de olhos sobre o controle difuso, devem 

ser algumas considerações sobre o controle concentrado. Pondo em foco tal espécie de 

controle, é possível constatar que não existem grandes controvérsias gravitando em torno do 

assunto, pois ninguém põe em dúvida a aplicabilidade dos artigos supramencionados nos 

casos em que a questão constitucional seja veiculada como pedido em processos objetivos. 

Dito isso, cumpre traçar algumas observações acerca do controle concentrado de 

constitucionalidade.  

  O modelo concentrado de constitucionalidade surge como uma forma de 

transferência ao Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) da competência para a 

análise dos temas eminentemente constitucionais, rompendo com a tradição americana de que 

a todo poder judiciário cabe a tarefa de analisar a constitucionalidade das leis e atos 

normativos.  

  Não se pode olvidar que o controle concentrado de constitucionalidade 

representa um grande legado de Kelsen, que outorgou ao Tribunal Constitucional a 

competência para dirimir as questões constitucionais mediante requerimento especial 

(Antrag)244.  

  A principal faceta do controle concentrado é a desnecessidade de 

demonstração de ofensa a interesses particulares, característica típica dos processos subjetivos 

do controle difuso245. A fórmula kelseniana ainda previa a retroatividade das decisões 

proferidas, destacando Ives Gandra que o efeito retroativo atribuído à sentença de cassação 

decorria, segundo Kelsen, de uma necessidade técnica246. 

                                                                                                                                                                             
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=471. Acesso: 05/09/2012. 
243 Na Reclamação 4.335, o ministro Gilmar Mendes vem defendendo que a única resposta plausível capaz de 
fazer com que subsista o entendimento de que cabe ao Senado realizar a suspensão da norma declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente histórica. 
Recl. 4.335/AC, Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento em: 08.09.2006. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2381551. Acesso: 22/09/2012. 
244 GANDRA, Ives e MENDES, Gilmar Ferreira. Op.cit., p. 08. 
245 Tanto é assim que Kelsen afirmava que quando se pretende anular uma lei, não há necessidade de se 
demonstrar violação a uma situação subjetiva. KELSEN, Hans. La giurisdizone constituzionale e amministrativa 
al servizio dello stato secondo la nuova constituzione austríaca del 10 ottobre 1920. In: La giustizia 
constituzionale, Milano: Giufrrè, 1981, p. 22.  
246 GANDRA, Ives e MENDES, Gilmar Ferreira. Op.cit., p. 10. 
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  No Brasil, vimos que o modelo norte-americano representou, pós-Constituição 

de 1981, a predileção brasileira, de forma a consagrar a competência das justiças da União e 

dos Estados para conhecer a legitimidade das leis perante a Constituição, permitindo-se que 

todos os Tribunais, federais ou locais, discutissem a constitucionalidade das leis da União, 

aplicando-as, ou não247.  

  Mas, a preferência inicial pela opção americana, veio a ser enfraquecida com a 

Emenda nº. 16/1965, que instituiu o controle abstrato, consagrando uma dualidade de 

modelos, vezes sendo aplicado o controle difuso e, em outros casos, o controle concentrado248.  

  Logo, em um cenário pós EC 16/1965 não foi difícil contrapor dois modelos 

paradigmáticos de controle jurisdicional, conforme muito bem asseverado por Pegoraro249, 

principalmente em um momento no qual vigorava o paralelismo, não havendo pontos de 

intersecção significativos entre o controle difuso e o concentrado.     

  Apesar da dualidade de modelos que passou a existir no Brasil após 1965, o 

controle difuso e o concentrado sempre foram tratados como modelos diversos e autônomos, 

cada um com as suas particularidades. Eram faces de uma mesma moeda. Manteve-se, 

portanto, o controle de constitucionalidade difuso, consagrado pela tradição brasileira, 

inserindo-se, ao lado da representação por inconstitucionalidade interventiva, o controle 

concentrado de normas estaduais e federais. 

  Além disso, cumpre destacar que, no controle concentrado, o judiciário não 

atua no exercício típico da função jurisdicional, exercendo a função de legislador negativo (o 

juiz não aplica a lei ao caso para solucionar determinada lide, já que é evidente que os 

processos objetivos sequer veiculam lides). Isso fica muito evidente quando se constata que, 

contrariamente, no controle difuso, o órgão competente exerce a boa e velha função 

jurisdicional. 

  Em suma, o modelo concentrado apresenta duas peculiaridades fundamentais 

que o distinguem do modelo difuso: (i) o caráter concentrado (controle exercido por um só 

órgão) e (ii) o caráter abstrato (controle de constitucionalidade feito “em tese”).  

                                                        
247 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 191. 
248 Importante mencionar que, com a Constituição de 1934 surge o modelo de representação para intervenção, 
que também passou a adotar, ainda que primariamente, o modelo de constitucionalidade austríaco, mas ainda não 
se tratava de um controle concreto como o que conhecemos hoje. O Supremo Tribunal Federal, na época 
conhecido como Corte Suprema, ganhou, em 1934, uma competência que o fez aproximar do modelo austríaco, 
mas ainda não havia uma influência europeia expressiva a ponto de se afirmar que o Brasil adotava um controle 
concreto de constitucionalidade. 
249 “(...) não era difícil contrapor dois modelos paradigmáticos de controle ‘jurisdicional’: o primeiro, o histórico 
– aquele realizado nos Estados Unidos, sobretudo a partir do Marbury v. Madison -, com o outro, ao mesmo 
tempo teórico e empírico: o Verfassungsgerichtsbarkeit, desenhado por Kelsen e em seguida introduzido na 
Constituição Austríaca de 1920”. PEGORARO, Lucio. Op. cit. 
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  Em decorrência de seu caráter abstrato, o controle concentrado, ao contrário do 

difuso, deixa de atender à lógica da efetiva tutela de direitos, passando a se preocupar com a 

supremacia da Constituição na ordem jurídica, expurgando as normas inconstitucionais que 

não se coadunassem com a ordem constitucional.  

  Em vista disso, é possível afirmar que o sistema de constitucionalidade 

brasileiro, com o decorrer dos anos, se preocupou cada vez mais em valorizar a supremacia da 

Constituição. Essa cultura de valorização da supremacia constitucional tem seu termo a quo, 

ainda que de forma embrionária250, com a EC 16/1965, supremacia esta que só veio a se 

corporificar com a vigência da Constituição Federal de 1988. 

  Destaque-se, ainda, que o controle de constitucionalidade concentrado surgiu 

com uma aplicabilidade bastante restrita, haja vista que a fórmula adotada pela emenda 16 

restringia o manejo dessa modalidade de controle ao Procurador-Geral. Outra questão de 

grande relevo que merece ser ressaltada refere-se à seguinte constatação de Ives Gandra e 

Gilmar Mendes: 

 
“A imprecisão da fórmula adotada na Emenda n. 16 – representação contra 
inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou 
estadual, encaminhada pelo Procurador-Geral – não consegue esconder o 
propósito inequívoco do legislador constituinte, que era o de permitir ‘desde 
logo, a definição da controvérsia constitucional sobre leis novas’. Não se 
pretendia, pois, que o Procurador-Geral instaurasse o processo de controle 
abstrato com o propósito exclusivo de ver declarada a inconstitucionalidade 
da lei, até porque ele poderia não tomar parte na controvérsia constitucional 
ou, se dela participasse, estar entre aqueles que consideravam válida a lei” 

251. 
 

  Nesse sentido, o Procurador-Geral tinha mero papel de catalisador das 

controvérsias judiciais, não sendo necessário que ele assumisse uma posição contrária à lei. 

Essa não foi a solução adotada pelo constituinte de 1988. Primeiro porque o artigo 103 da 

Constituição Federal não mais fala que o papel do Procurador-Geral é “definir a controvérsia 

constitucional”. Segundo porque não faria sentido atribuir legitimidade a inúmeros outros 

sujeitos252 se a intenção fosse manter o sistema anteriormente vigente (um modelo no qual os 

                                                        
250 Não se pode acreditar que, sob a égide da ditadura militar, o que se pretendia era reforçar o papel da 
Constituição. Apesar disso, ainda que de forma reflexa, introduziu-se a semente da supremacia constitucional. 
Apesar disso, inegável que o objetivo da ditadura era facilitar o controle sobre a magistratura através do 
Supremo Tribunal Federal. 
251 GANDRA, Ives e MENDES, Gilmar Ferreira. Op.cit., p. 53. 
252 “Se a intensa discussão sobre o monopólio da ação por parte do Procurador-Geral da República não levou a 
uma mudança já jurisprudência consolidada sobre o assunto, é fácil constatar que ela foi decisiva para a alteração 
introduzida pelo constituinte de 1988, com a significativa ampliação do direito de propositura da ação direta”. 
Idem, p. 62. 
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legitimados apenas seria catalisadores das controvérsias).  

  Isso sem contar que, considerando que o objeto do processo objetivo é sempre 

a tutela da supremacia da Constituição na ordem jurídica, a verdade é que a defesa da 

Constituição poderá ser mais bem exercida por aquele que de fato acredita na causa que 

defende.  

  Além disso, a Constituição de 1988 promove uma reviravolta: se antes o 

controle difuso reinara isolado no cenário de controle brasileiro, com a Constituição de 1988 

ele passa a assumir um papel secundário, em virtude do relevantíssimo ganho de importância 

do controle concentrado no cenário brasileiro. Sempre que se outorga a um Tribunal especial 

atribuição para decidir questões constitucionais, você limita a competência difusa para 

apreciação dessas mesmas controvérsias. 

  Tal ganho de importância se deu, principalmente, em virtude da ampliação da 

legitimação ativa para a propositura das ações diretas, permitindo que as relevantes 

controvérsias constitucionais fossem submetidas diretamente ao Supremo Tribunal Federal253.  

  De toda forma, tendo em vista a coexistência de modelos, passou-se a afirmar 

que o controle de constitucionalidade brasileiro passara a ser misto, eclético ou híbrido254, o 

que não era uma verdade no cenário pós-1988, pois não havia uma efetiva hibridez entre os 

controles: o que se tinha, em verdade, eram dois modelos paradigmáticos sem conexões entre 

si. Conviviam, portanto, modelos que em nenhuma de suas características mostravam-se 

híbridos ou mistos, constituindo verdadeiros compartimentos estanques.  

  Por fim, registre-se que o evidente protagonismo atual do controle concentrado 

de constitucionalidade vem proporcionando um fortalecimento cada vez maior do Supremo 

Tribunal Federal. Diante das incessantes provocações realizadas por intermédio das “ações 

diretas”, constantemente o Supremo é instado a dar a palavra final em inúmeros casos de 

inegável relevância255. 

                                                        
253 Embora o modelo americano, por muito tempo, tenha sido alvo de desconfiança em todo o mundo, 
principalmente em virtude da falta de credibilidade do judiciário, ele representou, pós-Constituição de 1981, a 
preferência brasileira, preferência esta que permaneceu até 1988. Consagrava-se “a competência das justiças da 
União e dos Estados para conhecer da legitimidade das leis perante a Constituição. Permitiu-se, então, que todos 
os Tribunais, federais ou locais, discutissem a constitucionalidade das leis da União, aplicando-as, ou não, 
segundo esse critério”. MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 191. 
254 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1984, p. 14. 
255 “Surpreendente, no entanto, tem sido a atenção que os não especialistas têm dedicado ao Tribunal; a cada 
habeas corpus polêmico, o Supremo torna-se mais presente na vida das pessoas; a cada julgamento de uma Ação 
Direita de Inconstitucionalidade, pelo plenário do Supremo, acompanhado por milhões de pessoas pela ‘TV 
Justiça’ ou pela internet, um maior número de brasileiros vai se acostumando ao fato de que questões cruciais de 
natureza política, moral ou mesmo econômicas são decididas por um tribunal, composto por onze pessoas, para 
as quais jamais votaram e a partir de uma linguagem de difícil compreensão, para quem não é versado em 
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  Depreende-se do exposto que o sistema de constitucionalidade brasileiro 

evoluiu no sentido de valorizar a supremacia da Constituição. Essa cultura tem seu termo a 

quo, ainda que de forma embrionária256, com a EC 16/1965, embora tenha sido revigorada 

com a vigência da Constituição da República de 1988. 

  Feitas estas observações, passar-se-á a analisar o fenômeno mais atual 

existente acerca do controle de constitucionalidade: o hibridismo entre os modelos de 

controle, pondo-se em foco a abstrativização do controle concreto. 

 

3.3.3 O hibridismo entre as formas de controle e a Reclamação 4.335: as consequências da 

mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição Federal 

 

  Não é de hoje que os manuais de direito constitucional contém a afirmação de 

que o controle brasileiro de constitucionalidade adota uma forma mista. Isso porque, desde 

1965, a doutrina passou a entender que a coexistência do modelo abstrato (inaugurado em 

conjunto com o regime republicano e de influência norte-americana) com o modelo 

concentrado austríaco (de inegável influência kelseniana257) gera uma suposta “hibridez” entre 

os sistemas de controle existentes. Entretanto, repise-se que essa hibridação entre os modelos 

difuso e concentrado constitui fenômeno recente. 

  Destaque-se que o modelo americano, embora tenha sido por muito tempo alvo 

de desconfiança mundial (em virtude da falta de credibilidade do judiciário), representou, pós-

Constituição de 1891, a opção brasileira, consagrando a competência das justiças da União e 

dos Estados para conhecer da legitimidade das leis perante a Constituição.  

  Consoante visto acima, a preferência inicial pela opção americana veio a ser 

enfraquecida com a Emenda n. 16/1965, que instituiu o controle abstrato, consagrando o 

paralelismo de modelos (e quando se fala em paralelismo não está se fazendo qualquer alusão 

ao hibridismo).  

  Na atual quadra da história, falar em paralelismo e coexistência entre os 

                                                                                                                                                                             
direito”. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremocracia. Revista Direito GV 08. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v4n2/a05v4n2.pdf. Acesso: 22/09/2012. 
256 Não se pode acreditar que, sob a égide da ditadura militar, o que se pretendia era reforçar o papel da 
Constituição. Apesar disso, ainda que de forma reflexa, introduziu-se a semente da supremacia constitucional. 
Apesar disso, inegável que o objetivo da ditadura era facilitar o controle sobre a magistratura através do 
Supremo Tribunal Federal. 
257 Gilmar Mendes afirma que “o modelo austríaco traduz uma nova concepção de controle de 
constitucionalidade. Outorgou-se ao Tribunal Constitucional (Verfassungsgerichtshof) a competência para 
dirimir as questões constitucionais, mediante requerimento especial (Antrag), formulado pelo Governo Federal 
(Bundesregierung), com referência a leis estaduais, ou pelos Governos estaduais (Landesregierungen), no tocante 
às leis federais (...)”. GANDRA, Ives e MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 07. 
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modelos difuso e concentrado, no entanto, não mais basta. Hoje, de fato há uma irrefutável 

tendência à hibridação dos modelos que antes eram tidos como autônomos, fazendo com que 

o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade venha se tornando um sistema 

efetivamente misto, realidade que não se fez presente desde 1965.  

  Modernamente, mais do que uma convivência harmônica entre paradigmas, 

hoje, o que se tem, é uma efetiva hibridação, capaz de gerar os seguintes fenômenos: (i) a 

concretização do controle abstrato e (ii) a abstrativização do controle concreto.  

  Quanto à abstrativização do controle concreto, é coerente trazer à análise a 

mutação constitucional do artigo 52, X, da CF. Pedro Lenza destaca, nessa linha, que 

respeitável parte da doutrina, e até mesmo o Supremo Tribunal Federal, vêm demonstrando 

que o sistema clássico e dual de controle de constitucionalidade sofre, hoje, uma tendência à 

abstrativização, rumando para uma suposta nova interpretação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade no controle difuso258. 

  Fazendo menção à abstrativização, urge salientar que, de acordo com a 

formatação clássica de controle, o modelo concreto é exteriorizado por intermédio de um 

processo subjetivo, não sendo aplicáveis institutos e efeitos típicos do processo objetivo. 

Aliás, verdade seja dita, a subjetivação do controle difuso contribui expressivamente para que 

esta modalidade de controle figure como coadjuvante do controle abstrato.  

  A declaração de inconstitucionalidade incidental, dessa forma, passou a ser, 

pós-1988, uma espécie de declaração menos importante, mesmo quando proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, justamente por gerar efeitos somente entre as partes envolvidas no 

processo.  

  Este foi o ponto que central que promoveu um distanciamento do controle 

difuso brasileiro do modelo norte-americano, já que, no Brasil, a decisão proferida em sede de 

controle concreto somente produzia efeitos não vinculantes, enquanto nos Estados Unidos, 

prevalecia a regra do stare decisis259, gerando-se uma obediência aos precedentes. Inclusive, 

essa diferença existente entre o modelo brasileiro e o norte-americano que fomentou a criação 

da competência do Senado prevista no artigo 52, X, da Constituição Federal.  

  Como o Brasil somente importou metade do modelo norte-americano, adotou-

se um modelo de controle difuso e incidental sem que se trouxesse o princípio do stare decisis 

                                                        
258 LENZA, Pedro. O senado federal é um “mero menino de recado”? Artigo publicado na página pessoal de 
Pedro Lenza. Disponível em: http://pedrolenza.blogspot.com.br/2011/05/o-senado-federal-e-um-mero-menino-
de.html. Acesso: 09/08/2012. 
259 Cappelletti conceitua stare decisis como sendo “a vinculação que uma decisão proferida por uma corte de 
maior hierarquia gera nas cortes inferiores”. CAPPELLETTI, Mauro. Op. cit., p. 156. 
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norte-americano, responsável pela vinculação dos precedentes. Em virtude dessa importação 

parcial, criamos um controle difuso caótico que gera problemas sérios à segurança jurídica e à 

isonomia.  

  Por esse motivo, a competência do Senado Federal foi criada, sendo prevista 

pela primeira vez na Constituição brasileira de 1934, corrigindo um verdadeiro problema de 

enquadramento260 que existia desde 1891.  

  Diante disso, passou-se a prever, expressamente, a competência do Senado 

Federal para suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação 

ou regulamento, quando declarados inconstitucionais pelo Supremo261. Desde então, até os 

dias atuais, vigora no Brasil o papel do Senado Federal, que exerce a importante função de 

tornar vinculantes as decisões proferidas em controle difuso pelo STF.  

  Sem embargo, com a pendência da Reclamação 4.335/AC262, surge a real 

possibilidade, que antes era somente discutida em âmbito doutrinário, de se eliminar esta 

competência do Senado, que passará a ter o papel de mero publicizador das decisões do STF. 

Ou seja: equipara-se o modelo difuso ao abstrato, criando uma modalidade híbrida difusa e, 

ao mesmo tempo, vinculante.  

  Teori Albino Zavascki manifesta o seu apoio à possibilidade de ser conferido 

efeito vinculante independentemente do “aval” do Senado, destacando que o STF não é mero 

órgão consultivo263, razão pela qual seria plenamente possível e legítimo se falar em efeitos 

                                                        
260 O que se quer dizer quando se fala em problema de enquadramento é que, durante algum tempo, o controle 
difuso figurou isolado no cenário de controle brasileiro, haja vista que o controle concentrado somente entrou em 
cena após a emenda constitucional 16/1965, o que gerou um considerável problema, pois as decisões que eram 
proferidas no controle difuso não gozavam de efeito vinculante, diferentemente do que ocorria nos Estados 
Unidos, onde a força vinculante sempre foi inerente aos precedentes. Por isso é possível se falar em “problema 
de enquadramento”, sendo certo que, quando adotamos a moldura norte-americana, não nos demos conta de que 
a nossa realidade fática não se enquadrava com perfeição, o que geraria alguns problemas de ordem prática. 
Como aqui não vigorava a regra do stare decisis, a tarefa do controle de constitucionalidade se tornara muito 
árdua, porquanto o poder judiciário somente decidia caso a caso. E esse problema de enquadramento viria a ser 
“resolvido” com a possibilidade de suspensão de execução pelo Senado, propiciando a extensão dos efeitos dos 
julgados 
261 BRASIL. Constituição brasileira de 1934. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm. Acesso: 15/09/2012. 
262 A título de esclarecimento, imperioso se torna destacar que toda a discussão que vem sendo travada na 
Reclamação 4.335 teve sua origem no julgamento do Habeas Corpus 82.959, no qual o Supremo Tribunal 
Federal (por maioria), sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, declarou, incidenter tantum, a 
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, norma esta que previa a 
impossibilidade de progressão de regime em crimes hediondos. Considerando a não observância da decisão 
proferida no citado Habeas Corpus por um juiz de direito da vara de execuções penais, que negou a progressão 
de regime a condenados pela prática de crimes hediondos, foi ajuizada a Reclamação 4.335, pela Defensoria 
Pública do Estado do Acre. A negativa de cumprimento à citada decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, 
de forma coerente, valeu-se do fato de que o Plenário do STF havia declarado incidenter tantum a 
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, não havendo, portanto, que se falar em vinculação dos 
juízes e Tribunais pátrios. 
263 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos 
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vinculantes em controle difuso desde o proferimento das decisões pelo Supremo, 

independentemente do crivo do Senado Federal.  

  E qual seria a relevância de toda essa discussão para a temática da coisa 

julgada inconstitucional prevista nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, ambos do 

CPC? Caso a Reclamação 4.335 seja julgada procedente, estaremos dotando os mencionados 

artigos de maior força.  

  Se antes gozavam de efeito vinculante apenas as decisões proferidas em sede 

de controle concentrado ou aquelas que, embora exaradas via controle difuso, viessem a 

cumprir o disposto no artigo 52, X, da Constituição Federal, agora, passam a ter efeito 

vinculante inerente não somente as decisões proferidas pelo STF nas ações diretas, mas 

também todas aquelas proferidas em sede de controle difuso.  

  Com isso, amplia-se a abrangência dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 

único, entendendo-se que, igualmente, serão inexigíveis os títulos judiciais fundados em 

aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como 

incompatíveis com a Constituição Federal em sede de controle difuso, independentemente do 

cumprimento do disposto no artigo 52, X, da Constituição. 

  Lógico que, para aqueles autores que sempre entenderam que os artigos em 

comento dizem respeito a qualquer modalidade de controle, independente de a decisão do 

Supremo ser dotada de efeito vinculante ou não, resta evidente que não haverá qualquer 

modificação de entendimento.  

  Para os doutrinadores que entendem que a relativização consagrada na Lei 

11.232/05 somente seria aplicável aos casos de decisões proferidas em sede de ações diretas, 

como é o caso de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, com o fim da competência 

do Senado tal entendimento passará a ser dotado de uma inconsistência insuperável.  

  Com o fim desta competência, não haverá mais qualquer razão que respalde tal 

entendimento, pois, inexistindo hierarquia entre as modalidades de controle e, tendo o 

controle difuso e concentrado exatamente o mesmo efeito, não mais haverá razão para se 

afastar a incidência do relativismo por inconstitucionalidade superveniente nos casos de 

controle difuso.  

  Para aqueles que entendem que a razão de ser dos artigos em questão é incidir 

sobre as decisões dotadas de efeitos vinculantes, que, com todas as vênias, seria a melhor 

doutrina, estes terão que se render e passar a aplicar a norma insculpida nesses artigos nas 

decisões proferidas em controle difuso de forma irrestrita.  
                                                                                                                                                                             
Tribunais, 2001, p. 54. 
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  Conclui-se, por fim, que a discussão não é incipiente, produzindo efeitos 

relevantes em termos de relativização. Se considerarmos que o Senado possui apenas a tarefa 

de publicizar uma decisão que já possui efeito vinculante, ampliar-se-á a abrangência dos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil.  

  Sendo assim, se faz viva a discussão acerca do atual papel do Senado no 

controle difuso brasileiro: será que ao Senado compete tão somente a tarefa de dar 

publicidade às decisões do Supremo?  

  Em uma primeira, muitos tenderiam a afirmar que o papel do Senado, nos dias 

de hoje, não possui qualquer razão de ser, não havendo fundamento capaz de justificar a 

necessidade de sua atuação. Tal entendimento, basicamente, se daria por conta de uma 

explicação histórica: a competência do Senado no controle difuso surgiu para corrigir o que, 

anteriormente, chamamos de “problema de enquadramento”, problema este que não mais 

existe nos dias de hoje por conta do controle concentrado.  

  Além disso, se o Supremo estaria apto a proferir decisões vinculantes em sede 

de controle difuso, parece óbvio que tal aptidão se estenderia ao controle concentrado. Mas 

não parece que este seja o melhor entendimento, conforme muito bem explicitado por Lenio 

Streck: 

 
“Mas o modelo de participação democrática no controle difuso também se 
dá, de forma indireta, pela atribuição constitucional deixada ao Senado 
Federal. Excluir a competência do Senado Federal – ou conferir-lhe apenas 
um caráter de tornar público o entendimento do Supremo Tribunal Federal – 
significa reduzir as atribuições do Senado Federal à de uma secretaria de 
divulgação intra-legistativa das decisões do Supremo Tribunal Federal; 
significa, por fim, retirar do processo de controle difuso qualquer 
possibilidade de chancela dos representantes do povo deste referido 
processo, o que não parece ser sequer sugerido pela Constituição da 
República de 1988” 264. 
 

  Ou seja, além da crítica que deve ser feita no sentido de que a mutação 

constitucional do artigo 52, X, da CRFB, seria apta a alargar indiretamente o escopo de 

atuação dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, o que, por si só, é passível de 

crítica, estar-se-ia criando um problema muito maior: uma indevida supressão de participação 

democrática, ainda que indireta.  

  Por esse motivo, ao tratar da coisa julgada inconstitucional superveniente, não 

                                                        
264 LIMA, Martonio; OLIVEIRA, Marcelo e STRECK, Lenio. A Nova Perspectiva do Supremo Tribunal 
Federal sobre o Controle Difuso: Mutação constitucional e Limites da Legitimidade da Jurisdição 
Constitucional. Indagação extraída de artigo publicado na página pessoal de Lenio Streck. Disponível em: 



  

110  

se pode simplesmente fechar os olhos para esta polêmica, sendo tal discussão extremamente 

relevante para a temática em voga.  

  A democracia, seja ela direta ou indireta, afigura-se como viés do próprio 

sistema republicano, reforçando a ideia de cidadania ativa, não sendo razoável que o STF, 

através de um simples procedimento informal de alteração da Constituição (como assim o é a 

mutação constitucional), possa vir a suprimir um mecanismo de participação democrática sem 

qualquer manifestação da sociedade nesse sentido265.   

  Não se está afirmando, dessa maneira, que a mutação constitucional sempre 

será ilegítima. Entretanto, asseguramos que a mutação constitucional somente será legítima se 

exercida de forma limitada, não se perdendo de vista o real elemento propulsor das mudanças 

informais na Constituição Federal: a mudança da realidade fática.  

  Em uma sociedade na qual se busca cada vez mais a ampliação dos canais 

democráticos, fomentando a participação do cidadão no processo de tomada das decisões, não 

é sustentável a defesa da eliminação de um verdadeiro instrumento democrático.  

  Portanto, ainda que a Corte Suprema adote restrições para conferir efeitos 

vinculantes às decisões proferidas no exercício do controle difuso266, nada disso será capaz de 

suprir os vícios oriundos da desconsideração do papel do Senado.  

  Ao se permitir que o STF atue com tamanha discricionariedade, suprimindo a 

competência do Senado prevista no artigo 52, X, da Constituição Federal, e, por via reflexa, 

ampliando o âmbito de atuação dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, todas 

as portas serão escancaradas, fazendo com que a Constituição se torne aquilo que o Supremo 

Tribunal afirma ser – como já dizia Dworkin, “a lei frequentemente se torna aquilo que o juiz 

afirma”267. 

 

3.4 Momento da declaração de inconstitucionalidade: coisa julgada anterior ou posterior 

à declaração de inconstitucionalidade 

   

                                                                                                                                                                             
http://leniostreck.com.br/index.php?option=com_docman&Itemid=40. Acesso: 09/08/2012. 
265 Nesse sentido, duvidosa é a própria ideia de mutação constitucional, especialmente quando esta possui o 
intuito de afastar um instrumento de participação popular, o que consistiria uma verdadeira violação ao princípio 
democrático. Nas palavras de Walber de Moura Agra, o autoritarismo se evidencia justamente em decorrência do 
fato de que as regras são feitas de forma arbitrária, sem a participação do povo. Logo, parece-nos que a intenção 
da mutação constitucional do artigo 52, X, da Constituição Federal, é justamente criar uma nova regra sem a 
participação do povo. AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre Livraria do Advogado, 2005, p. 
71. 
266 Tais como (i) restringir esta possibilidade às decisões emanadas pelo Plenário e (ii) desconsiderar os aspectos 
práticos do caso, agindo como se estivesse diante de um processo objetivo. 
267 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 4. 
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  Com fundamento no que foi exposto cabe empreender uma análise mais detida 

e aprofundada acerca do momento no qual a declaração de inconstitucionalidade deverá 

ocorrer por parte do Supremo Tribunal Federal naqueles casos elencados nos artigos 475-L, 

§1º e 741, parágrafo único, do CPC. Cumpre exaltar, ainda, que este assunto possui estreita 

ligação com a diferenciação já estabelecida entre coisa julgada originária e coisa julgada 

inconstitucional (vide item 3.6). 

  Ao se estabelecer a distinção entre coisa julgada originária e superveniente em 

momento anterior, já deixamos claro que nos filiamos àqueles autores que entendem haver 

diferenciação entre uma e outra espécie. Até porque, consoante já visto, as consequências 

práticas geradas são diversas. 

  A inconstitucionalidade declarada por parte do STF posteriormente ao transito 

em julgado de decisão precedente, hábil a vilipendiar coisa julgada anterior, seria afronta 

ainda maior ao ideal de segurança jurídica e à própria confiança que os jurisdicionados 

depositam na estabilidade das decisões emanadas pelo poder judiciário do que naqueles casos 

em que as decisões já nascem eivadas do vício da inconstitucionalidade. 

  O que nos interessa, no entanto, é demonstrar que os artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, do CPC, tratam tão somente da chamada coisa julgada superveniente, não 

legitimando a inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo STF anteriormente ao proferimento da decisão prolatada pelo poder 

judiciário. 

  Não obstante o alerta, não são raros os doutrinadores que avaliam ser 

indiferente para a aplicação dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, saber em 

qual momento a Corte Suprema se posicionou acerca da (in)constitucionalidade de 

determinada norma que fundamentara decisões já transitadas em julgado. 

  Marinoni, por exemplo, assevera não haver qualquer relevância em se discutir 

o momento da declaração da inconstitucionalidade. Para ele, em qualquer das hipóteses a 

inexigibilidade se configuraria, posto não haver ressalva no texto legal sobre a necessidade de 

a inconstitucionalidade ser pronunciada anterior ou posteriormente à outra decisão268.  

  Filiando-se ao posicionamento doutrinário de Marinoni, também podemos citar 

Teori Albino Zavascki, que salienta ser desimportante, para os fins previstos nos artigos 475-

L, §1º e 741, parágrafo único, do diploma processual, precisar a época em que o precedente 
                                                        
268 “Em determinada interpretação, seria indiferente para a aplicação da regra que prevê a alegação da decisão de 
inconstitucionalidade em oposição à execução (arts. 475-L, §1º, e 741, parágrafo único, CPC) a circunstância de 
a decisão do Supremo Tribunal Federal ser anterior ou posterior à formação do título executivo”.  MARINONI, 
Luiz Guilherme. Op. cit., p. 123.  
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do STF foi editado, ou seja, se antes ou depois do trânsito em julgado da sentença exequenda, 

distinção que a lei não estabeleceria269. 

  Os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, realmente não 

estabelecem (pelo menos de forma aparente) qualquer distinção a respeito do momento em 

que a inconstitucionalidade deva ter sido declarada pela Corte Constitucional, limitando-se a 

afirmar a inexigibilidade do título judicial “fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”. 

  Em dissertação que se dispõe a tratar sobre a temática abordada, Odilon 

Romano se filia ao posicionamento da maioria da doutrina, aduzindo que a literalidade dos 

artigos não estabelece qualquer balizamento de ordem temporal, o que fundamentaria a 

resistência do executado ainda que a inconstitucionalidade tenha sido declarada a priori, ou 

seja, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda270.  

  Com todas as vênias, não compartilhamos deste entendimento, razão pela qual 

há que se compreender que o melhor entendimento a ser adotado ao se interpretar os citados 

artigos do Código de Processo Civil é aquele esposado na obra de Donaldo Armelin, que 

reconhece que estes dispositivos autorizariam apenas a eficácia retroativa das decisões de 

inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal271.  

  Leonardo Greco segue a mesma linha e deixa claro em suas obras, ainda que 

implicitamente, o seu entendimento. Para ele, como resta claro no próprio nome de um de 

seus artigos, qual seja, “Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior”, posteriormente revisitado e 

alterado, recebendo o nome de “Ainda sobre a coisa julgada inconstitucional”, a declaração de 

inconstitucionalidade capaz de dar ensejo à inexigibilidade do título judicial, mencionada nos 

artigos do diploma processual, tem efeitos sobre a coisa julgada anterior.  

  Esta celeuma interpretativa tem sua origem em uma quaestio fundamental: os 

autores que defendem a não importância em aferir se a inconstitucionalidade declarada pelo 

STF deve ser anterior ou posterior à decisão exequenda se esquecem do fato de que as normas 

jurídicas não devem ser interpretadas de forma isolada, mas sim, sistematicamente, ou seja, 

elas devem ser estudadas à luz do contexto jurídico ao qual estão inseridas, razão pela qual 

deve se presumir que o legislador não criaria normas diversas para tratar do mesmo tema.  

                                                        
269 ZAVASCKI, Teori Albino. Embargos à execução com eficácia rescisória: sentido e alcance do art. 741, 
parágrafo único do CPC. In: VALDER, Carlos (Coord.). Op. cit., p. 340. 
270 “Dessa forma, seria possível sustentar que é lícito ao executado resistir à execução com fundamento em 
julgado do Supremo Tribunal Federal que seja anterior ou posterior à sentença ou decisão que se executa, 
indiferentemente”.  ROMANO NETO, Odilon. Op. cit., p. 158. 
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  Observando as normas contidas no Código de Processo Civil brasileiro é 

possível se depreender que o artigo 485, responsável por sistematizar as ações rescisórias, em 

seu inciso V, estabelece que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida 

quando violar literal disposição de lei.  

  Nessa linha, Nelson Nery Jr. se manifesta a respeito do dispositivo, 

defendendo o cabimento de ação rescisória em casos de inconstitucionalidade com fulcro no 

inciso V, pois a contrariedade à Constituição Federal configuraria a violação mais grave à lei 

existente272. 

  Em sentido contrário, Teresa Arruda Alvim e José Miguel Garcia Medina 

entendem que, nos casos de inconstitucionalidade, seria “rigorosamente desnecessária a 

propositura da ação rescisória, já que a decisão que seria alvo de impugnação seria 

juridicamente inexistente, pois que baseada em lei que não é lei (lei inexistente)” 273. Com 

todas as vênias, já demonstramos o anacronismo desta doutrina, não havendo que se falar em 

inexistência, mas sim, em invalidade. 

  Prosseguindo, ressalte-se que ninguém debate acerca do âmbito de incidência do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, definindo se ele incidiria somente sobre 

casos de inconstitucionalidade originária ou se também abrangeria as hipóteses de 

inconstitucionalidade superveniente. Parece claro que a mácula deva ser originária274.  

  Até porque, há uma inafastável necessidade de se observar o prazo de 02 (dois) 

                                                                                                                                                                             
271 DONALDO, Armelin. Flexibilização da coisa julgada. In: VALDER, Carlos (Coord.). Op. cit., p. 226. 
272 “A ação rescisória pode ser ajuizada com fundamento em violação a literal disposição de lei quando a decisão 
rescindenda houver ofendido a CF. É a forma mais grave de violação da lei federal, razão por que não pode ser 
oposta nenhuma outra resistência ao exercício da pretensão rescisória com fundamento na ofensa à CF, que não 
sejam os requisitos expressamente previstos em lei para se ajuizar validamente a pretensão rescisória”. NERY 
JUNIOR, Nelson. Op. cit. p. 300. No mesmo sentido, vide a doutrina de Barbosa Moreira: “Se porventura 
transitar em julgado com a mácula, caberá ação rescisória para desconstituí-la: é pacífico que o texto do art. 485, 
n° V, do Código de Processo Civil (verbis "literal disposição de lei") abrange a Constituição”. MOREIRA, José 
Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. In: Revista Forense, 
v. 377. Rio de Janeiro, jan./fev. 2005. p. 54. Na mesma linha, observe-se a doutrina de Luiz Guilherme 
Marinoni: “A doutrina estendeu o significado de ‘violação literal de lei’, demonstrando que a própria razão para 
a rescisória em caso de violação literal de lei infraconstitucional não poderia excluir a admissão da rescisória em 
caso de violação literal de norma constitucional”. MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 95. Por fim, registre-
se a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno: “Doutrina e jurisprudência não divergem quanto à ampla abrangência 
que deve ser dada ao termo lei referido no inc. V do artigo 485. Lei, tal qual empregada no dispositivo, é 
sinônimo de norma jurídica, independentemente de seu escalão”. BUENO, Cassio Scarpinella. In: MARCATO, 
Antonio Carlos (Coord.). Código de Processo Civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.477. 
273 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada: hipóteses 
de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 43. 
274 Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n°. 696.754/RS: “(...) Se à 
época do julgado, a Lei estava em vigor, sem qualquer eiva de inconstitucionalidade, em prol do princípio da 
segurança jurídica prometida pela Constituição Federal, não se pode entrever violação àquela pelo acórdão que a 
prestigiou”. REsp nº. 696.754, rel. Luiz Fux, j. em 09.08.2005, DJU de 05.09.05. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200401492237&pv=000000000000. Acesso: 
18/01/2013. 
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anos para o manejo desta ação. E, como as declarações de inconstitucionalidade que tramitam 

junto ao Supremo, independente da via, costumam demorar muito tempo para serem julgadas, 

seria praticamente inócuo se a norma insculpida no artigo 485, inciso V, também abrangesse 

inconstitucionalidades supervenientes. 

  Em determinados casos, porém, a dúvida acerca da constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade já existe no momento do proferimento da decisão. Na verdade, antes de 

chegarem ao STF, tais debates sempre ganham corpo doutrinária e jurisprudencialmente.  

  Aplica-se, a estes casos, o disposto no enunciado nº. 343, da Corte 

Constitucional, que dispõe acerca do não cabimento de ação rescisória por ofensa à literal 

disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto de legal 

interpretação controvertida nos Tribunais275. 

  Considerando que, para às mesmas razões se aplicam as mesmas disposições, 

igualmente, o enunciado acima deve incidir sobre os casos de inconstitucionalidade, motivo 

pelo qual não fundamentaria o manejo da rescisória a mera interpretação controvertida acerca 

da (in)constitucionalidade de determinada norma, tendo os juízes e Tribunais, no exercício do 

controle difuso, poder para decidir (ainda que, posteriormente, o STF mude o entendimento 

através de decisão vinculante) tal questão. 

  Por outro lado, é possível que a decisão proferida na ação rescisória venha a 

violar, pela primeira vez, norma legal sobre a qual não paire mais qualquer dúvida acerca de 

sua constitucionalidade, posto já existir declaração prévia corroborando-a. Nestes casos, 

seriam cabíveis os recursos pertinentes e, em caso de permanência do vício, ainda seria 

cabível a Reclamação Constitucional junto ao STF276.  

  Na hipótese acima descrita, estar-se-ia diante de uma inconstitucionalidade 

originária, visto que a declaração de inconstitucionalidade por parte do STF já existiria no 

momento da nova decisão, devendo ser repudiada a possibilidade de discussão, após o trânsito 

em julgado, em caso de inconstitucionalidade superveniente277. 

                                                        
275 Nada obstante, Marinoni ressalta: “O problema é que os Tribunais, após terem passado a admitir a rescisória 
em caso de ‘violação literal de norma constitucional’, tentaram enxergar uma diferença qualitativa na violação 
da norma constitucional diante da violação da norma infraconstitucional, ou melhor, uma diferença de natureza 
entre a interpretação da norma infraconstitucional, como se a norma constitucional apenas admitisse uma única 
interpretação ou exigisse uma ‘interpretação correta’, ao contrário da norma infraconstitucional, que abriria 
oportunidade a várias interpretações ou ‘a interpretações razoáveis’”. MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p 
95. 
276 Apesar de se reconhecer a importante função da Reclamação Constitucional, garantidora da autoridade das 
decisões proferidas pelo STF, há que se ressaltar que a ausência de prazo para a sua propositura seria capaz de 
violar o princípio da segurança jurídica. Embora este não seja o objeto central de nosso estudo, deve-se 
mencionar que a relativização promovida indiretamente por meio da Reclamação Constitucional também deve 
ser repudiada.  
277 Nada obstante, este não foi o entendimento adotado pelo STF no julgamento da Reclamação 2.600: “Ação 



  

115  

  Luiz Fux adota uma solução intermediária e defende que o grande problema 

ocorreria quando a declaração de inconstitucionalidade exsurge no prazo da propositura da 

ação rescisória. De acordo com o autor, se a inconstitucionalidade é originária, sem dúvidas, o 

problema poderá ser solucionado através da rescisória278.  

  Entretanto, manifesta-se Fux, se a declaração de inconstitucionalidade pela 

Corte Suprema surge no prazo da rescisória, para que esta surta efeitos ex tunc, deve ser 

proferida em sede de controle concentrado. Sendo declaração oriunda de controle difuso, 

prestigia-se a coisa julgada279. 

  Especificamente com relação ao âmbito de aplicação dos artigos 475-L, §1º e 

741, parágrafo único, do CPC, repise-se que este se restringiria às hipóteses de 

inconstitucionalidade superveniente, pois, como já visto, para as inconstitucionalidades 

originárias, haveria a possibilidade de se propor a ação rescisória. 

  De acordo com a doutrina de Luiz Fux, as ações rescisórias seriam cabíveis em 

caso de inconstitucionalidades supervenientes, desde que declaradas pelo STF no prazo de 

dois anos após o trânsito em julgado em sede de controle concentrado. 

  Corrobore-se, ainda, que tal interpretação pode ser obtida através de uma 

análise sistemática das normas insculpidas no diploma processual civil brasileiro, devendo-se 

presumir que o legislador não criaria dois mecanismos para tratar igualmente do mesmo 

problema.  

  Até porque, o legislador teria incorrido em excesso de zelo, afrontando 

cabalmente o princípio da segurança jurídica, se tivesse oportunizado a desconstituição da 

coisa julgada por conta de existência de inconstitucionalidade originária através de dois 

mecanismos diversos: ação rescisória e embargos à execução ou impugnação ao cumprimento 

de sentença. 

   Sobreleve-se que a Lei 11.232 surgiu no seio da contemporaneidade, ou seja, 

em pleno apogeu do princípio da efetividade processual, o que permite inferir que não teria 

                                                                                                                                                                             
Direta de Inconstitucionalidade. Julgamento. Sentença de mérito. Oponibilidade erga omnes e força vinculante. 
Efeito ex tunc. Ofensa à sua autoridade. Caracterização. Acórdão em sentido contrário, em ação rescisória. 
Prolação durante a vigência e nos termos de liminar expedida na ação direta de inconstitucionalidade. 
Irrelevância. Eficácia retroativa da decisão de mérito da ADI. Aplicação do princípio da máxima efetividade das 
normas constitucionais. Liminar concedida em reclamação, para suspender os efeitos do acórdão impugnado. 
Agravo improvido. Voto vencido. Reputa-se ofensivo à autoridade de sentença de mérito proferida em ação 
direta de inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, o acórdão que, julgando improcedente ação rescisória, 
adotou entendimento contrário, ainda que na vigência e nos termos de liminar concedida na mesma ação direta 
de inconstitucionalidade”. Rcl nº. 2.600-AgR, rel. Cezar Peluso, j. em 14.09.2006. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2213721. Acesso: 18/01/2013. 
278 FUX, Luiz. Curso de direito processual civil, Volume I, 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 850. 
279 Idem. 
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sido a intenção do legislador criar uma norma com âmbito de incidência igual à de outra 

norma já existente (artigo 485, V, do CPC).  

  Por esses motivos, conclui-se que os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, 

ambos do CPC, possuem campo de aplicação mais limitado do que a maioria dos autores 

defende, restringindo-se aos casos de inconstitucionalidade superveniente, ou seja, aquelas 

declaradas pelo STF após o trânsito em julgado de decisão proferida por determinado juiz ou 

Tribunal. 

  De toda sorte, mesmo entendendo que o âmbito de aplicação destes artigos se 

limite àqueles casos de inconstitucionalidade superveniente, não abrangendo a chamada coisa 

julgada inconstitucional originária (posto ter esta remédio específico para a sua correção), isso 

não significa dizer que compartilhamos da mesma opinião do legislador pátrio, defendendo, 

consequentemente, a necessidade de afastamento da coisa julgada anteriormente formada280. 

   

3.5 Competência para a efetiva promoção da relativização 

    

  A redação dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC sugere que a 

atribuição para a desconsideração da coisa julgada previamente constituída é do juízo 

competente para julgar a impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à 

execução, em casos que envolverem a Fazenda Pública em juízo.  

  Osmar Mendes Paixão, nessa linha, assinala que a previsão dos artigos 475-L, 

§1º e 741, parágrafo único, do CPC, autoriza os magistrados a desconsiderarem a coisa 

julgada independentemente do ajuizamento de uma nova ação281. A intenção das normas em 

comento parece ser exatamente esta: permitir que qualquer magistrado, em sede de execução, 

promova a relativização independentemente de uma nova ação. 

  Antes de problematizar as questões acerca da competência para a promoção da 

relativização que, como vimos, pertence ao juiz responsável pelo julgamento da impugnação 

                                                        
280 Por esse motivo, concordamos com as palavras do Ministro Leitão de Abreu, estendendo-as para as hipóteses 
de atos judiciais anteriores às declarações de inconstitucionalidade exaradas pelo Supremo Tribunal Federal: 
“Acertado se me afigura, também, o entendimento de que se não deve ter como nulo ab initio ato legislativo, que 
entrou no mundo jurídico munido de presunção de validade, impondo-se, em razão disso, enquanto não 
declarado inconstitucional, à obediência pelos destinatários dos seus comandos”. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A 
fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 251. 
281 “Aliás, observa-se que, ainda que o novo cumprimento de sentença seja uma fase e não mais um processo (de 
execução, que subsiste no que toca à Fazenda Pública), o legislador, expressamente no referido §1º, autorizou os 
magistrados a, dentro do mesmo processo (conhecimento), independentemente do ajuizamento de nova ação 
(rescisória), a desconstituir a coisa julgada (pela impugnação), relativizando-a, portanto”. CÔRTES, Osmar 
Mendes Paixão. Op. cit., p. 673. 
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ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução, há que se fazer referência a uma 

observação realizada por Talamini.  

  O renomado autor aduz que as normas insculpidas nos artigos mencionados 

dão ensejo a duas interpretações distintas. Talamini diz que os artigos em apreço podem ser 

encarados como normas que possuem função declaratória ou constitutiva282. Assim, poder-se-

ia afirmar que a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos serviriam tão 

somente para declarar a ineficácia do título, ineficácia esta que era precedente à própria 

impugnação ou embargos283, ou, por outro lado, poderia se entender que a impugnação ou 

embargos cumprem papel constitutivo, servindo como meio de desconstituição de sentenças 

transitadas em julgado.   

  Independentemente da interpretação adotada, fato é que ambas violam coisa 

julgada previamente constituída284. A primeira interpretação exposta por Talamini, entretanto, 

nos parece ser insustentável, visto que representaria uma violação ainda maior, permitindo a 

desconsideração “automática” da coisa julgada após a declaração de inconstitucionalidade 

exarada pelo Supremo Tribunal Federal, o que geraria riscos gravíssimos à estabilidade das 

decisões judiciais e ao próprio poder estatal. 

  Até porque, é possível que a decisão anteriormente proferida, embora se baseie 

em lei inconstitucional, declarada a posteriori pelo STF, contenha outro argumento capaz de 

sustentá-la. Nesses casos, não seriam aplicáveis as regras dos artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, do diploma processual, haja vista que a decisão poderia ser mantida com 

espeque em fundamentação diversa285. Logo, afirmar que a decisão proferida em sede de 

impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos seria meramente declaratória é algo 

extremamente temerário. 

                                                        
282 “1º. O dispositivo preveria casos em que o título executivo torna-se ineficaz, pura e simplesmente. A coisa 
julgada e a eficácia executiva do ato simplesmente cairiam por terra em face do pronunciamento do Supremo. 
Vale dizer, a definição da questão constitucional teria força para automaticamente, ipso iure, desconstituir o 
título executivo judicial. A arguição prevista no artigo 741, parágrafo único, destinar-se-ia apenas ao 
reconhecimento, à declaração, da ineficácia do documento trazido como título. 2º. Estariam sendo estabelecidos 
uma nova hipótese e um novo meio de desconstituição de um título judicial. Nos casos em que esse título 
estivesse acobertado pela coisa julgada material, os embargos funcionariam como novo e excepcional 
mecanismo de rescisão dessa autoridade”. TALAMINI, Eduardo.  Op. cit., p. 266. 
283 Henrique Gustavo Carneiro filia-se a esta corrente doutrinária: “Destarte, o juiz fundamentará seu decisum na 
inconstitucionalidade – superveniente à formação do título -, sem desfazer a sentença ou desconstituir a coisa 
julgada, tornando ineficaz apenas o comando da sentença (...)”. CARNEIRO, Henrique Gustavo. Op. cit., p. 274. 
284 “Título judicial é sentença transitada em julgado, acobertada pela autoridade da coisa julgada. Esse título goza 
de proteção constitucional, que emana diretamente do Estado Democrático de Direito, além de possuir dimensão 
de garantia fundamental. Decisão posterior, ainda que do STF, não poderá atingir a coisa julgada que já havia 
sido formada e dado origem àquele título executivo judicial”. NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 742. 
285 “Mas, e é importante que isso fique claro, a sentença que fez coisa julgada só será atingida pela declaração de 
inconstitucionalidade do STF se ela estiver baseada na norma inconstitucional e não puder sustentar-se por outro 
fundamento autônomo”. CÔRREA, Osmar Mendes Paixão. Op. cit., p. 674. 
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  A segunda interpretação seria a mais aceitável, devendo, obrigatoriamente, 

para que seja viável se falar em desconsideração da coisa julgada, que haja prévio juízo por 

parte do magistrado competente para julgar a impugnação ou os embargos, conforme 

preconizam as normas acima mencionadas. Caso contrário, estar-se-á admitindo que ocorresse 

a desconsideração da coisa julgada sem que houvesse decisão constitutiva nesse sentido.  

  Isso não significa dizer que a ideia de se desconstituir a coisa julgada deva ser 

aceitável, seja ela em sede de embargos ou em qualquer outra modalidade. Aliás, ousamos 

dizer que a desconstituição realizada pelo juízo competente para julgamento da impugnação 

ou embargos seria extremamente questionável, não só em virtude de motivos afetos à 

segurança jurídica, mas em virtude de outros motivos específicos. 

  Osmar Mendes Paixão, nessa linha, questiona a desconstituição prevista nos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, e chega a afirmar que a solução mais 

razoável seria, após a desconstituição, autorizar o ajuizamento de uma nova ação, partindo da 

premissa da inconstitucionalidade da norma e levantando outros argumentos286.  

  Realmente, parece ser inegável que promover a desconstituição de coisa 

julgada anteriormente formada em sede de execução não seria a melhor alternativa, 

notadamente por conta da limitação existente no que diz respeito à cognição a ser efetuada por 

parte do juízo competente.  

  Tanto é assim que, Didier, valendo-se da doutrina de Kazuo Watanabe nos 

recorda que “é lição velha a de que, no cumprimento da tarefa executiva, a cognição judicial, 

se existir, é mínima, rarefeita”287. E veja que estamos falando aqui em cognição exercida em 

sede de impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à execução quando estiver em 

juízo a Fazenda Pública288. 

                                                        
286 “Isso porque não se pode atribuir ao juízo da execução (em autos de embargos ou impugnação), muito 
embora haja a desconstituição da decisão no processo originário, o poder de proferir nova decisão de outra 
natureza (que não a executória)”. Idem. 
287 Apesar de reconhecer a importância da doutrina de Kazuo Watanabe, Didier afirma que a questão não é tão 
simples. De acordo com o autor, “Não há atividade judicial que prescinda da cognição. O que se tem de fazer é 
adequar o grau de cognição à tarefa que se espera ver cumprida pelo poder judiciário. Se se busca a certeza, a 
cognição tem de ser tanto mais exaustiva quanto possível; se se busca segurança, uma medida que atenue os 
riscos da demora do processo, a cognição não pode ser tão exaustiva, sob pena de comprometer a própria 
utilidade da medida; se se pretende a execução, a cognição judicial não deve abarcar, ao menos inicialmente, 
questões que digam respeito à formação do título, mas, necessariamente, envolverá as questões que dizem 
respeito à efetivação da obrigação, ou seja, os pressupostos de admissibilidade e a sobrevivência da obrigação 
executada”. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Execução. Bahia: Jus Podivm, 2009, p. 41. 
288 Não se está fazendo referência a embargos à execução opostos diante de títulos extrajudiciais. Se assim o 
fosse, ainda se poderia dizer que a cognição exercida possui maior profundidade: “Os embargos à execução 
constituem processo de conhecimento, porquanto o embargante neles apresentará ao juiz matérias que digam 
respeito à sua defesa conta a execução, quer por achar que não foram respeitadas as formas legais, quer por 
pretender que ocorreu extinção do crédito, com vista à obtenção de uma sentença de mérito”. LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos. Embargos à execução. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 84. 
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  Ocorre que a cognição é fundamental para a própria justiça das decisões289, não 

sendo viável se pensar em uma decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos, através de uma análise não exauriente, vir a afastar coisa julgada com fulcro nos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC. 

  Até porque, consoante muito bem lembrado por Kazuo Watanabe, “a cognição 

é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as 

alegações e as provas produzidas pelas partes”290. Logo, parece ser bastante questionável uma 

relativização, promovida em sede de execução, na qual as partes sequer teriam plena 

oportunidade de rediscutir todas as questões relevantes.  

Ademais, é possível que o magistrado competente para julgar a impugnação ou 

os embargos se dê conta da existência de outro fundamento que seria capaz de sustentar a 

manutenção da decisão anterior, não podendo nada fazer por estar de mãos atadas em virtude 

da limitação da sua cognição.  

  Melhor solução é adotada por Osmar Mendes Paixão, que, como já dissemos, 

defende que a solução mais razoável seria, após a desconstituição, autorizar o ajuizamento de 

uma nova ação para que se possa viabilizar às partes que ventilem novos argumentos que não 

poderiam ter sido aduzidos em execução291. 

  Inobstante entendamos que a melhor doutrina é aquela que inadmite qualquer 

violação à coisa julgada, devendo, por conseguinte, ser repudiada a tese relativista, se 

abstrairmos tal fato e analisarmos as normas contidas nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 

único, do CPC, acreditamos que a competência para se promover a relativização deveria ser 

do juízo de conhecimento. 

  Se a intenção do legislador realmente era a de consagrar a relativização da 

coisa julgada, notadamente nos casos de inconstitucionalidade superveniente, como assim o 

fez nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, ele deveria ao menos ter se 

preocupado em garantir que a cognição a ser exercida por parte do juízo se desse de forma 

exauriente. 

 

 

                                                        
289 "Portanto, há uma relação necessária entre o nível de cognição e a justiça das decisões: quanto mais 
aprofundado aquele, maior será o grau de probabilidade de acerto da sentença". ZAVASCKI, Teori Albino. 
Ação rescisória em matéria constitucional. Disponível: 
http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/bitstream/handle/2011/137/acao_rescisoria_materia_zavascki.pdf.txt;jsessionid=17A
EF2E078B7442F61BFC1FE5D22CCF9?sequence=5. Acesso: 24/01/2013. 
290 WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 41. 
291 CÔRREA, Osmar Mendes Paixão. Op. cit., p. 674. 
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4 A SUPERVENIENTE DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIANTE DA 

COISA JULGADA 

4.1 A segurança jurídica como corolário do Estado Democrático de Direito 

 

  Hodiernamente, muito se fala sobre segurança jurídica, principalmente quando 

a temática em pauta envolve questões acerca da estabilidade das decisões judiciais292. Já se 

tornou lugar comum para autores “não-relativistas” afirmar que tal princípio é um corolário 

do Estado Democrático de Direito (afirmação que é reconhecida, inclusive, pelos defensores 

do relativismo), sendo a coisa julgada é instrumento intimamente ligado à ideia de segurança.  

  A defesa da segurança jurídica, de acordo com Humberto Ávila, tem o seu 

fundamento no próprio ordenamento constitucional brasileiro, conforme já destacado 

oportunamente ao longo desta exposição.  

  Teria a Constituição Federal, portanto, atribuído fundamentalidade à segurança 

jurídica, o que restaria claro já no preâmbulo da Carta Maior293. Ou seja, a proteção da 

segurança é um imperativo constitucional, não sendo um mero capricho de um formalismo 

que ainda insiste em assombrar o Direito Processual brasileiro. 

  Certo é que as análises acerca do princípio da segurança jurídica parecem ser 

demasiadamente rasas, não retratado de forma fidedigna toda a importância que este princípio 

carrega consigo. Ao não se dar conta da sua real dimensão, acabamos descartando-a como se 

fosse algo retrógrado294, uma formalidade banal ligada à supremacia do direito positivo, o que 

não é verdade.  

  Como veremos, a exaltação da segurança jurídica é uma conquista, acima de 

tudo, do cidadão, uma conquista da democracia e uma condição para a existência do próprio 

Estado Democrático de Direito. 

  Os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, indubitavelmente, 

constituem uma afronta à coisa julgada, pois, consoante muito bem lembrado por Nelson 

Nery, título judicial é sentença transitada em julgado e, por conseguinte, acobertada pela 

                                                                                                                                                                             
 
292 “A segurança está no cerne dos debates atuais do direito e do processo civil”. MASCARO, Alex Antonio. 
Segurança jurídica e coisa julgada. Sobre cidadania e processo. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 17. 
293 Repita-se: “De um lado, o preâmbulo institui um Estado Democrático destinado a ‘assegurar’, isto é, ‘tornar 
seguros’ tanto os direitos sociais e individuais quanto os valores, dentre os quais o próprio valor ‘segurança’. De 
outro lado, o mesmo preâmbulo qualifica a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, e 
também a ‘segurança’, como ‘valores supremos’ da sociedade”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 39. 
294 Na doutrina de Araken de Assim, por exemplo, é possível se constatar que alguns autores entendem pelo 
anacronismo da segurança jurídica. Dessa forma, Araken preceitua: “A segurança jurídica é valor constitucional 
que entrou em flagrante declínio e que o fenômeno atingiu diretamente a coisa julgada”. ASSIS. Araken de. 
Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Porto Alegre: Revista Jurídica, n. 301, nov. 2002, p. 9. 
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autoridade da coisa julgada. Por via de consequência, ao se desconsiderar tal fato, é evidente 

que o legislador agiu em afronta ao princípio da segurança. 

  Antes de tratar especificamente sobre a definição de segurança jurídica e a sua 

importância nos dias atuais, há que se efetuar uma breve digressão histórica, a fim de 

constatar que, de fato, o ganho de importância do princípio da segurança jurídica é uma marca 

do Estado Democrático de Direito.  

  Não se pode perder de vista a doutrina de Humberto Ávila, que inicia seu 

estudo acerca da segurança jurídica verificando o outro lado da moeda, qual seja, a 

insegurança, pois, segundo ele, o ponto de partida para a análise da segurança deve ser a 

insegurança295. 

  Historicamente, sempre se associou a segurança jurídica ao direito positivo. 

Tanto é assim que Alex Antonio Mascaro preceitua que o pressuposto mínimo para que se 

cogite falar em segurança jurídica consiste na existência de um direito positivado296. Por esse 

motivo, nos períodos antigos das civilizações, não havia que se falar em segurança jurídica297, 

não estando este tema na pauta de debates da época. 

  Inexistia, nas antigas civilizações, uma aplicação uniforme do direito, razão 

pela qual Alex Mascaro afirma que se tratava de um direito com aplicação casual, verificado 

em normas concretas e individualizadas, pois, de acordo com o autor, “desconhecia-se um 

ordenamento jurídico sólido e uniforme, não contando com procedimentos e processos 

juridicamente controlados” 298. 

  Apesar disso, ainda que se reconheça que a Antiguidade não deu muitos passos 

ao encontro da segurança jurídica, não se pode olvidar que, em Roma, tal princípio surgiu, 

ainda que de forma embrionária299. É claro que Roma não possui um sistema jurídico positivo 

                                                        
295 ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 41. 
296 MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p. 25. 
297 “No que diz respeito à segurança jurídica, em linhas gerais poder-se-á dizer que esta inexiste nos períodos 
antigos das civilizações, pois toda forma do que for chamado de direito está baseada nos costumes, tradições e 
rituais religiosos, não havendo um padrão nem mesmo mecanismos que assegurassem coerência ou estabilidade 
às relações e julgamentos existentes”. Idem, p. 19. 
298 Idem. 
299 “O Direito Romano não pode ser considerado um sistema jurídico, dotado de coerência interna, completude e 
hierarquia definida. Sem embargo, já se desenvolvia em Roma a capacidade de se despregar das idiossincrasias 
da concretude dos fatos, em favor do pensamento abstrato. Nesse sentido, já se encontra, na seguinte sentença de 
Ulpiano, um dos cânones da interpretação, qual seja: o desapego à letra da lei e a busca da mens legis: Verbum: 
'ex legibus', sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis. Ora, ex legibus não se resume ao 
verbis, isto é, o comando que emana da norma é dotado de uma juridicidade mais ampla, que não pode ser 
coarctada por uma série de significantes. Nesse diapasão, o Direito Romano já se apercebia que o Direito é uma 
realidade axiológica, que valora circunstâncias fáticas e daí extrai a normatividade”. SALDANHA, Daniel 
Cabaleiro. Apontamentos para uma ideia de justiça em Roma. Trabalho publicado nos Anais do XVIII 
Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
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estruturado. Todavia, a edição da Lei das XII Tábuas representou “um passo orientado para a 

segurança jurídica” 300. 

  Debruçando-se sobre Roma, Humberto Ávila corrobora a doutrina de Alex 

Mascaro e ressalta que no Direito Romano alguns elementos já podiam ser associados direta 

ou indiretamente à segurança jurídica. E assim afirma o autor que, naquela época, já se 

revelava um remoto embrião do estudo da certeza do direito301. 

  Chegando à Idade Média, conforme ressaltado por Alex Mascaro, a situação 

não mudou muito. De acordo com o autor, “em sociedades do tipo feudal, a segurança jurídica 

não se demonstrou um tema relevante, tendo em vista que seu direito era muito ligado à 

questão religiosa”302.  

Acerca da forte questão religiosa inerente ao Medievo, destaquem-se as 

palavras de Lenio Streck, no sentido de que o cristianismo era um dos elementos 

fundamentais da sociedade medieval, sendo a base da aspiração à universalidade303. Além de 

estar sob o jugo do cristianismo, a figura do Estado ainda não se fazia fortemente presente, 

principalmente em decorrência das invasões bárbaras e do feudalismo304.  

Isso fazia com que a Idade Média fosse marcada por uma permanente 

instabilidade política, jurídica, econômica e social. E a ausência de centralismo estatal305 

acabou por inviabilizar a concretização do princípio da segurança jurídica, já que este possui 

estreita relação com a figura do Estado306. 

  Considerando que a figura do ente estatal, nos moldes que conhecemos 

atualmente, surge com a Modernidade, é possível se afirmar que o princípio da segurança 
                                                                                                                                                                             
Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/1956.pdf. Acesso: 
30/01/2013. 
300 “A edição da Lei das XII Tábuas Decenvirais representa, portanto, um momento de evolução do Direito, que 
avança rumo à universalidade explícita, tanto em sua forma escrita, quanto em seu conteúdo com a proscrição 
clara do privilégio. É, pois, a elevação dos mores ao plano da racionalidade. Trata-se de um passo 
diquelógicamente orientado para a segurança jurídica”. Idem. 
301 “No Direito Romano, o debate sobre o ius certum ou sobre a Pax Romana e seus conceitos implicados de pax, 
securitas e libertas, embora não possam ser simplesmente transpostos para os dias atuais em razão do caráter 
casuístico daquele Direito e da ausência de instituições estatais só muito tarde consolidadas, revela um remoto 
embrião do estudo da certeza do Direito”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 41. 
302 MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p 25. 
303 STRECK, Lenio. Ciência política e teoria do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 24. 
304 “Percebe-se, pois, que no período Medieval a ordem era bastante precária, pelo abandono de padrões 
tradicionais, constante situação de guerra, indefinição de fronteiras políticas, etc”. Idem. 
305 “Em face das características stricto sensu da forma estatal medieval, é razoável afirmar que não existiu Estado 
centralizado no decorrer do período medieval, exatamente pela fragmentação dos poderes em reinos, feudos, etc. 
A forma de Estado centralizado – o Estado como poder institucionalizado – é pós-medieval, vindo a surgir como 
decorrência/exigência das relações que se formaram a partir do novo modo de produção – o capitalismo – então 
emergente”. Idem, p. 26. 
306 “Mas, juridicamente, é com o surgimento dos Estados Nacionais, nos séculos finais medievais, que desponta 
um direito positivo universalizável. É a partir daqui que um tema incidental das preocupações da arte jurídica 
passa a ser um tema central da técnica jurídica moderna”. MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p. 27. 
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jurídica ganha corpo com o Estado Moderno.  

  Pela primeira vez passa-se ao Estado a tarefa da estruturação das relações 

sociais307 e, consequentemente, a fim de assegurar a sobrevivência do próprio Estado 

Moderno, a soberania nasce como uma das marcas deste modelo estatal. A respeito da 

passagem da Idade Média para a Idade Moderna, Mascaro assevera: 

 
“A transição da Idade Média para a Moderna faz com que algumas 
características institucionais do direito sofram uma mutação lenta, já que a 
forma jurídica vigente está arraigada, tendo tal período se caracterizado pelo 
pluralismo de jurisdições, vez que nenhum grupo controla todos os aspectos 
da vida civil, sendo certo que o controle exercido pelo Senhor Feudal é sem 
procedimento pré-definido, ao passo que os costumes são a principal fonte 
do direito, havendo uma certa rejeição sobre qualquer legislação” 308. 

 

  Com toda a mudança de postura do Estado e com o fortalecimento da ideia de 

soberania, o princípio da segurança jurídica ganha corpo, surgindo como um verdadeiro 

imperativo da autoridade estatal. Só que isso traz um grave problema: a segurança jurídica se 

corporifica diante de um cenário onde vigorava o absolutismo, o que faz com que muitos, até 

hoje, encarem tal princípio como um resquício do Estado absolutista. 

  Streck ressalta que a o Estado absolutista é a primeira expressão do Estado 

Moderno, alicerçando-se a construção de uma nova forma estatal na ideia de soberania e, mais 

do que isso, na concentração de todos os poderes nas mãos do monarca, o que dá origem às 

chamadas monarquias absolutistas309. 

  É inegável que o princípio da segurança jurídica nasce no seio do absolutismo, 

o que não significa dizer que com ele seja conivente. Não se pode olvidar que a segurança 

jurídica não nasce como uma longa manus do Estado absolutista, mas muito pelo contrário, 

ela nasce justamente para frear os abusos do Estado, preservando a sua higidez e a integridade 

da própria população310. 

  Dito isso, passe-se a verificar a segunda versão do Estado Moderno: o modelo 

liberal. É aqui que a segurança jurídica passa a assumir papel central, pois “o capitalismo e os 

ideais liberalistas necessitam de certeza, calculabilidade, legalidade e objetividade nas 

                                                        
307 Idem. 
308 Idem, p. 28. 
309 “Com isso, as monarquias absolutistas se apropriaram dos Estados do mesmo modo que o proprietário faz do 
objeto a sua propriedade, fazendo surgir um poder de imperium como direito absoluto do rei sobre o Estado. Por 
outro lado, com tal postura, os reis construíram-se como senhores dos Estados, tal qual o faziam os senhores 
feudais do medievo, titularizando individualmente a propriedade do Estado”. STRECK, Lenio. Op. cit., p. 45. 
310 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 49. 
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relações jurídicas e previsibilidade na ação do Estado” 311.  

  Aliás, a necessidade de fortalecimento da segurança jurídica no Estado liberal-

burguês em tudo tem a ver com o contratualismo, que se afigurava como um importante 

componente teórico dos revolucionários.  

  Streck aduz que o contratualismo tem o seu cerne na ideia de indivíduo: “o 

consentimento era dado pelo indivíduo, sendo que o último aprofunda-o, tornando periódico e 

condicional, moldando uma política de confiança, coerente com suas invocações 

anteriores”312. O contratualismo traz consigo, dessa forma, uma ideia de confiança, o que 

possui estrita ligação com o princípio da segurança jurídica.  

  Mas não é só: o liberalismo, como bem destaca Bobbio, é uma doutrina do 

Estado limitado313. Por esse motivo, Streck aponta para “um quadro referencial unívoco que 

caracteriza o movimento liberal: a ideia de limites”314. E como falar em limites do Estado sem 

se falar em segurança jurídica?  

  Ora, pensar em um Estado limitado, é pensar em um Estado seguro, no qual os 

cidadãos possam confiar na estabilidade das decisões tomadas pelo poder público, 

independentemente da esfera de poder a qual se esteja fazendo referência. 

  Nesse aspecto, o constitucionalismo apresenta-se como condição sine qua non 

para a concretização do princípio da segurança jurídica. Explique-se. Streck bem ressalta que 

o constitucionalismo constitui um dos aspectos fundamentais do núcleo político liberal. Por 

constitucionalismo entenda-se o estabelecimento de um documento fundamental capaz de 

estabelecer limites ao poder político, trazendo, ainda, garantia dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, com o estabelecimento de limitações explícitas ao Estado315. 

  As limitações explícitas presentes no texto constitucional nada mais são do que 

uma forma de se garantir ao cidadão a confiabilidade nas decisões tomadas pelo Estado, 

evitando que estas sejam arbitrárias e venham a violar a certeza e segurança que sempre deve 

estar presente. Por esse motivo, é correto se afirmar que o liberalismo reforça o princípio da 

segurança jurídica. 

  Tratando especificamente da realidade brasileira, Mascaro afirma que “a 

consolidação da segurança jurídica é um retrato da própria consolidação do Estado brasileiro”. 

                                                        
311 “Eis a segurança jurídica, que é certeza e garantia dos direitos. Por depender o capitalismo da estabilidade nas 
relações como forma de assegurar o cumprimento de direitos e obrigações, passa da mão do particular para o 
Estado a constituição de certeza e garantia nas relações, seja entre os particulares, seja com o próprio Estado”. 
MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p. 40. 
312 STRECK, Lenio. Op. cit., p. 55. 
313 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 17. 
314 STRECK, Lenio. Op. cit., p. 56. 
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E de fato foi isso que ocorreu: a evolução do princípio da segurança jurídica caminhou 

paralelamente a evolução do ordenamento jurídico brasileiro.  

  Enquanto a realidade brasileira era um mero reflexo de Portugal, não havia que 

se falar em segurança jurídica. Até porque, a sociedade colonial era estamental e “em uma 

sociedade de classes, com a presença de escravos e índios, o direito não é uniformemente 

aplicado”316. É a partir da proclamação de República que o direito brasileiro começa a se 

desprender do português, razão pela qual se começa a falar em segurança jurídica. 

  Após isso, Alex Mascaro afirma que é possível se visualizar três paradigmas 

distintos no processo civil brasileiro: “o do processo civil como controle ou segurança, cujo 

exemplar maior é o Código de Buzaid, na década de 1970; o processo civil como 

coletivização dos conflitos, na década de 1980; e o processo civil como efetividade ou 

rapidez, na década de 1990” 317. 

  Embora Mascaro destaque as fases pelas quais passam o processo civil 

brasileiro, importante se torna registrar que não se tratam de paradigmas que se sobrepõem. 

Sendo assim, não é porque somente a primeira fase seja marcada pela valorização da 

segurança, que as outras não possam ter como traço tal característica. Todavia, a segurança 

jurídica não seria o traço mais marcante das demais fases. 

  Ultrapassadas as premissas históricas acima delineadas, há que ser dado mais 

um passo. Apesar da importância de análise da evolução da segurança jurídica ao longo do 

tempo, o que de fato importa para o estudo deste princípio é saber que ele é imperioso para a 

sobrevivência do Estado Democrático de Direito318. 

  Ao elencar os princípios que regem o Estado Democrático de Direito, Streck 

destaca a segurança e certeza jurídica319, afirmando que este modelo de Estado, “mais do que 

uma continuidade, representa uma ruptura, porque traz à tona, formal e materialmente, a partir 

dos textos constitucionais diretivos e compromissórios, as condições de possibilidade para a 

transformação da realidade, resgatando as promessas incumpridas da modernidade”. 

  Com isso, o princípio da segurança jurídica, que antes já sofria forte influência 

                                                                                                                                                                             
315 Idem, p. 59. 
316 MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p. 41. 
317 MASCARO, Alex Antonio. Op. cit., p. 46. 
318 “O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformados da realidade, não se restringindo como o 
Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo 
ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como 
fomentador da participação pública ni processo de construção e reconstrução de um projeto de sociedade, 
apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva de futuro voltada à produção de 
uma nova sociedade, onde a questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema 
das condições materiais de existência”. STRECK, Lenio. Op. cit., p. 98. 
319 Idem, p. 99. 
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do constitucionalismo, passa a sofrer uma releitura, em terras brasileiras, com a edição da 

Constituição de 1988. A partir daí, a segurança jurídica deixa de ser vista como mera quimera 

formalista e passa a ter sua importância efetivamente reconhecida.  

  Tanto é assim que Hermes Zaneti afirma que “a segurança jurídica foi erigida 

valor supremo, garantia absoluta em prol da certeza, e a lei sua expressão gramatical, triunfo 

dos povos civilizados”320. 

   Hoje, em plena vigência do Estado Democrático de Direito e em cenário pós-

Constituição de 1988, a segurança jurídica se afigura não somente como um valor a ser 

abraçado para garantir a eficácia das leis. Acima de qualquer coisa, a segurança jurídica serve 

ao cidadão.  

  Hugo de Brito Machado destaca que o instituto da coisa julgada e o princípio 

da segurança jurídica “se completam para viabilizar a convivência”321. De acordo com Hugo 

de Brito, “não é possível, sem um mínimo de segurança, equacionar o relacionamento 

humano de forma justa”322. 

  Celso Antonio Bandeira de Mello já doutrinava acerca deste “papel cidadão” 

do princípio da segurança jurídica, ressaltando que “a ordem jurídica corresponde a um 

quadro normativo proposto para que as pessoas possam se orientar sabendo, pois, de antemão 

o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores consequências imputáveis a 

seus atos”323. Por isso, não se pode olvidar que a segurança jurídica tem tudo a ver com 

democracia e paz social. 

  Em virtude do fato de a segurança jurídica ser umbilicalmente ligada ao Estado 

Democrático de Direito, repise-se, servindo ao próprio cidadão, é de se estranhar que a 

contemporaneidade tenha trazido consigo a demanda pelo relativismo. Humberto Ávila chega 

a destacar que “hoje, o nível de insegurança jurídica assumiu um grau nunca antes 

                                                        
320 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Processo Constitucional. O modelo constitucional do processo civil brasileiro. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 10. 
321 MACHADO, Hugo de Brito. Direito adquirido e coisa julgada como garantias constitucionais. RTJE, v. 
13, novembro/1994. 
322 Idem. 
323 E prossegue Celso Antonio: “O Direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na 
regência da vida social. Daí o chamado princípio da ‘segurança jurídica’, o qual, bem por isto, se não é o mais 
importante dentre todos os princípios gerais de Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles 
(...). Esta ‘segurança jurídica’ coincide com uma das mais profundas aspirações do Homem: a segurança em si 
mesma, a da certeza possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a 
insopitável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente estável, o 
que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar, 
conseqüentemente, comportamentos cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, 
portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a normalidade das coisas”. MELLO, Celso Antônio Bandeira 
de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 47. 
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alcançado”324. 

  Humberto Ávila, ao tratar do tema, propõe-se a analisar os fatos ensejadores da 

insegurança jurídica e acaba por dividir tais fatos em dois grandes grupos: fatores sociais e 

fatores jurídicos.  

  Quanto às causas sociais, Ávila afirma que estas dizem respeito às 

características da sociedade atual325. No que diz respeito aos fatores jurídicos, Ávila efetua 

uma divisão em itens, destacando os seguintes: inteligibilidade do sistema jurídico326; carência 

de confiabilidade no sistema jurídico327 e falta de calculabilidade do ordenamento jurídico328. 

  No que diz respeito àquilo que Ávila chama de carência de confiabilidade no 

sistema jurídico, não se pode negar que a coisa julgada assume o importante papel de zelar 

por esta confiança. Por este motivo, é impossível se pretender falar em relativização da coisa 

julgada sem tratar detidamente do tema segurança jurídica, pois o relativismo tem como 

principal consequência vilipendiar a segurança jurídica. 

  Adalberto Hommerding explicita esta relação ao recordar que a sentença 

pretende, enquanto enunciado, ser verdadeiro329. A sentença, portanto, é uma pretensão de 

verdade, pretensão esta que existe para gerar estabilidade ao ordenamento jurídico, garantindo 

a própria autoridade do Estado. Por isso se fala tanto em segurança jurídica: a estabilidade das 

decisões judiciais é uma exigência do princípio da segurança jurídica. 

                                                        
324 “Hoje, o nível de insegurança jurídica assumiu um grau nunca antes alcançado. Os termos ‘complexidade’, 
‘obscuridade’, ‘incerteza’, ‘indeterminação’, ‘instabilidade’ e ‘descontinuidade’ do ordenamento jurídico servem 
para ilustrar tal momento. (...) Registrar o caráter instável, efêmero e aleatório do Direito tornou-se até mesmo 
banal”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 45.  
325 “Vive-se, no nosso tempo, em uma sociedade plural, também denominada de sociedade de risco, sociedade 
global ou sociedade da informação. Esse tipo de sociedade qualifica-se, em primeiro lugar, pela existência de 
uma enorme quantidade de informações (...). No entanto, com a sociedade moderna e com o aumento da 
complexidade das relações, decorrente dos avanços tecnológicos, o futuro ficou maior. Na busca por segurança – 
eis o paradoxo -, o homem terminou por sentir-se mais inseguro. Afinal, informação demais causa 
desinformação. Esse tipo de sociedade caracteriza-se, em segundo lugar, pela existência de uma enorme 
diversidade de interesses. Cada indivíduo busca resguardar os seus interesses nas normas jurídicas (...)”. Idem, p. 
47. 
326 “O cidadão não sabe exatamente qual é a regra válida (...). As regras não são acessíveis, abrangentes, 
compreensíveis ou inclusive suficientemente determinadas. Elas não são, enfim, orientadas para o usuário, já que 
deixam de prever as informações relevantes para o comportamento que o direito deve adotar”. Idem, p. 66. 
327 “O cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, ainda continuará válida. E, quando ele sabe disso, não está 
seguro se essa regra, embora válida, será efetivamente aplicada ao seu caso. Regras e decisões são, pois, 
inconstantes”. Idem. 
328 “Em outras palavras, o cidadão não sabe bem qual norma irá valer. As possibilidades de apreensão de 
informações sobre futuras decisões são muito pequenas. O Direito, por conseguinte, não é previsível nem 
calculável. O cidadão, assim, não sabe se o Direito, que já não é sério nem é levado a sério no presente, será 
também levado a sério no futuro”. Idem. 
329 “O próprio significado da coisa julgada tem, nesse sentido, uma pretensão de que o ‘verdadeiro’ da segurança 
jurídica, ou a ‘segurança jurídica verdadeira’, que proporciona tenha essa pretensão de validade. (...) Essa é a 
‘verdade jurídica’, que nada mais é do que uma ‘pretensão de verdade’”. HOMMERDING, Adalberto Narciso. 
Fundamentos para uma compreensão hermenêutica do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 161. 
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  O ato jurisdicional, apregoa Zaneti, “deve ser identificado pela presença da 

imparcialidade do juiz somada à característica de sua imperatividade, em razão de sua 

autoridade estatal. A esses elementos, soma-se a irreversibilidade externa dos provimentos”330. 

E com as sentenças não poderia ser diferente: como atos jurisdicionais que são, precisam se 

tornar, em algum momento, irreversíveis. 

  A segurança jurídica, na contemporaneidade, se coaduna com a perspectiva 

instrumentalista assumida pelo processo civil, notadamente com o aspecto político da 

instrumentalidade, no qual o processo exsurge como um espaço para a afirmação da 

autoridade do Estado, o que é fundamental para a sobrevivência do ordenamento jurídico e do 

Estado Democrático de Direito331. 

  O grande dilema, todavia, reside no embate entre segurança jurídica e justiça 

ou constitucionalidade das decisões. E este é o ponto nodal do presente estudo, visto que é 

impossível não se reconhecer que a previsão legal contida nos artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, do CPC, constitui uma afronta ao princípio da segurança jurídica, permitindo 

que decisões já acobertadas pelo manto da coisa julgada venham a ser desconstituídas. 

  Não se quer dizer, de forma alguma, que o valor segurança jurídica seja 

absoluto. Há que se exaltar, nesse sentido, a abalizada doutrina de Dinamarco, que reconhece 

a relatividade do mencionado princípio332. Por outro lado, deve-se reconhecer que mesmo os 

autores “anti-relativistas” não se defendem o caráter absoluto da segurança jurídica, tanto que, 

mais uma vez frisamos a existência das ações rescisórias.  

  Contudo, após a formação da coisa soberanamente julgada, ou seja, com o 

transcurso do lapso temporal legalmente previsto para o manejo das rescisórias, parece que foi 

uma opção do próprio constituinte preservar a estabilidade das decisões judiciais e, por 

conseguinte, o princípio da segurança jurídica333.  

                                                        
330 ZANETI JÚNIOR, Hermes. Op. cit., p. 189. 
331 Por esse motivo, Marco Félix Jobim, valendo-se da abalizada doutrina de Cândido Rangel Dinamarco destaca 
que “a perspectiva instrumentalista do processo assume o processo civil como um sistema que tem escopos 
sociais, políticos e jurídicos a alcançar, rompendo com a ideia de que o processo deve ser encarado apenas pelo 
seu ângulo interno. Em termos sociais, o processo serve para persecução da paz social e para a educação do 
povo; no campo político, o processo afirma-se como um espaço para a afirmação da autoridade do Estado, da 
liberdade dos cidadãos e para a participação dos atores sociais; no âmbito jurídico, finalmente, ao processo 
confia-se a missão de concretizar a ‘vontade concreta do direito’”. JOBIM, Marco Félix. Cultura, escolas e 
fases metodológicas do processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 91. 
332 “O valor da segurança das relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é, portanto a garantia da coisa 
julgada, porque ambos devem conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das 
decisões judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia do acesso à justiça (Const., art. 5º, inc. 
XXXV)”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit. 
333 “O valor da segurança das relações jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é, portanto a garantia da coisa 
julgada, porque ambos devem conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das 
decisões judiciárias, constitucionalmente prometido mediante a garantia do acesso à justiça (Const., art. 5º, inc. 
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  Nelson Nery Junior compartilha esta ideia, defendendo que deve ser dada 

especial importância ao valor da segurança. Logo, havendo choque entre segurança jurídica e 

justiça das decisões / constitucionalidade, deve prevalecer aquele valor em detrimento destes. 

Ou seja, opta-se pela supremacia do princípio da segurança jurídica, que, na hipótese, é 

materializado através da formação da coisa julgada334. 

  Humberto Ávila, na mesma linha, em defesa da segurança jurídica, ressalta que 

a busca desse estado ideal se justifica por conta dos efeitos negativos que a insegurança 

jurídica provoca. Prosseguindo, afirma o autor: “(...) a insegurança jurídica pode prejudicar ou 

mesmo impedir o exercício das atividades pessoais, profissionais e econômicas”335. 

  Privilegiar a segurança jurídica não implica subverter a ordem natural das 

coisas, fazendo com que a sociedade se subordine às vontades do processo. Como Barbosa 

Moreira já prelecionava, “o processo existe para a sociedade, e não a sociedade para o 

processo”336. Reconhecer a importância da segurança jurídica não altera este cenário. Pelo 

contrário: ao se visualizar toda a imensidão deste princípio, garante-se a instrumentalidade do 

processo, permitindo que este sirva à sociedade de forma efetiva.  

  Para que o processo possa servir à sociedade, há que se garantir a ausência de 

riscos e a liberdade337, o que, corrobore-se, possui estreita ligação com o Estado Democrático 

de Direito. É claro que a segurança jurídica pode ser garantida de várias formas. Mas, quando 

se fala em estabilidade das decisões, o que está se querendo evitar é que estas sejam vistas e 

revistas sem qualquer comprometimento, o que poderia fazer com que o poder judiciário 

virasse um instrumento eminentemente político.  

  Além disso, a segurança jurídica possui um elemento coletivo muito forte, que 

é exatamente o que a torna tão imprescindível. “Ela é um meio de atingir o bem de todos. 

Quando há um elevado grau de insegurança, o indivíduo evita ações que estimulam a 

                                                                                                                                                                             
XXXV)”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit. 
334 “Consoante o direito constitucional de ação (CF 5º, XXXV), busca-se pelo processo a tutela jurisdicional 
adequada e justa. A sentença justa é o ideal - utópico - maior do processo. Outro valor não menos importante 
para essa busca é a segurança das relações sociais e jurídicas. Havendo choque entre esses dois valores (justiça 
da sentença e segurança das relações sociais e jurídicas). O sistema constitucional brasileiro resolve o choque 
optando pelo valor segurança (coisa julgada), que deve prevalecer em relação à justiça que será sacrificada”.  
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na constituição federal. 9 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 311. 
335 “Só se pode planejar e agir quando há segurança para planejar e agir. Segurança é, deste modo, um meio de 
realização das liberdades individuais, uma espécie de princípio funcional relativamente àquelas. Afinal, quem 
não pode confiar nas condições jurídicas para a realização dos seus atos guardará distância das grandes 
realizações, já que a liberdade significa, justamente, a possibilidade de plasmar a própria vida de acordo com os 
próprios projetos”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 69. 
336 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O juiz e a cultura da transgressão. Revista Jurídica, v. 267, 2000, p. 12. 
337 ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 69. 
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integração. Com isso, a cooperação social é reprimida”338.  

Donaldo Armelin, apesar de reconhecer a importância do princípio da 

segurança jurídica, defende que este sempre deverá ser sacrificado quando em conflito com o 

ideal justiça. Para ele, há uma necessidade de especial proteção do ideal justiça, ainda que em 

detrimento da segurança jurídica das relações339. 

José Delgado, na mesma linha de Armelin, chega a enumerar as hipóteses que, 

de acordo com ele, seriam atentatórias à Constituição Federal, hipóteses nas quais não se 

poderia permitir a formação de coisa julgado, pois, segundo ele, sentenças injustas não podem 

transitar em julgado. Considerando que toda sentença inconstitucional seria injusta, não se 

poderá falar em coisa julgada340. 

Alex Mascaro defende que a defesa cega da justiça pode parecer encantadora, 

fazendo com que o pilar da segurança seja aniquilado em detrimento desta suposta justiça341. 

A coisa julgada, prossegue Mascaro, é um instrumento injusto, porém, garantidor. “E esse é o 

objetivo deste instituto, justamente pacificar as relações, fazendo com que não seja possível 

ser discutida eternamente a mesma controvérsia”342. A coisa julgada não se propõe a ser justa: 

ela se propõe a ser garantidora. O que precisa se coadunar com o ideal de justiça são as 

decisões proferidas pelos juízes. 

  Por esta razão, alguns autores apregoam que, apesar das injustiças que possam 

vir a ser cometidas pelos juízes (e pelo Estado de uma forma geral) no exercício da atividade 

jurisdicional, garantir a segurança seria uma afirmação da própria autoridade estatal, razão 

pela qual se torna imprescindível dispensar especial proteção ao valor segurança. 

                                                        
338 Idem, p. 70. 
339 “O ideal seria a manutenção da segurança sem sacrifício da justiça, resguardando-se uma proporção ideal 
entre a atuação de um e de outro desses valores, sem se perder de vista que a justiça é o objetivo maior do 
sistema jurídico. Para esse tipo de proporcionalização adequado seria evitar que casos extremos de afronta ao 
valor justiça pudessem remanescer intocados ad aeternum (...)”. ARMELIN, Donaldo. Op. cit. p. 99. 
340 E prossegue afirmando que o rol é meramente exemplificativo, não havendo formação de coisa julgada em 
casos de sentenças que “pratiquem agressão ao regime democrático no seu âmago mais consistente que é a 
garantia da moralidade, da legalidade, do respeito à Constituição e da entrega da justiça”. DELGADO, José 
Augusto. Efeitos da coisa julgada e princípios constitucionais. In: VALDER, Carlos (Coord.). Op.cit., p. 52. Em 
sentido oposto, temos a opinião de Osmar Mendes Paixão Côrtes: “Apesar de compreendermos a intenção do 
ilustre autor, do seu ponto de vista discordamos. Parece muito arriscada qualquer tentativa de enumerar casos de 
injustiça manifesta, além de ser perigosa a abertura de deixar qualquer decisão ofensiva da moralidade, da 
legalidade, do respeito à Constituição e da entrega da justiça à margen do manto da coisa julgada. Isso porque a 
própria garantia da estabilidade das decisões judiciais, com a formação da coisa julgada, é assegurada pela 
Constituição Federal, não se podendo pre-estabelecer o resultado de suposto conflito entre princípios 
constitucionais”. CÔRTES, Osmar Mendes Paixão Côrtes. Op. cit., p. 664. 
341 “A facilidade dos argumentos pode ser encantadora: o prisma da busca por celeridade e da busca da justiça 
ainda que tardia dá o toque principal dos fundamentos para que tais reformas sejam aceitas, fazendo com que o 
pilar da segurança seja aniquilado em detrimento desta suposta justiça”. MASCARO, Alex Antonio. Op. cit. p. 
51. 
342 Idem. 
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  Em verdade, a proteção da segurança passaria a ser soberana apenas após a 

formação da coisa julgada, já que, ao longo de todo o processo, privilegia-se a justiça (e aqui 

estamos incluindo a constitucionalidade das decisões). Tanto é assim que se permite ao 

jurisdicionado o manejo de diversas espécies recursais. Conforme aduz Mascaro, “o processo 

civil, de forma a não vilipendiar o direito alheio, permite que seja revista qualquer decisão” 

343. 

  A coisa julgada é o nível máximo de segurança pelo qual precisa passar o 

processo344: é o ponto final. Afasta-se a vontade do cidadão – que ao longo do processo é 

quase que soberana – e as arbitrariedades do judiciário do processo, protegendo o direito 

material reconhecido pela sentença transitada em julgado.  

  É possível se afirmar que a coisa julgada assegura a efetividade da jurisdição, 

fazendo com que todo o desenrolar processual não se dê em vão345. Eduardo Couture chega a 

afirmar, por conta disso, que a coisa julgada é uma exigência política, não nascendo de uma 

razão natural, mas de uma exigência prática346. 

  O ministro Celso de Mello, em recente decisão monocrática proferida no bojo 

do Recurso Extraordinário 594.350/RS, reconheceu esta importância fulcral da coisa julgada e 

do princípio da segurança jurídica, destacando que a res judicata constitui atributo específico 

da jurisdição, recebendo especial proteção constitucional, a fim de garantir certeza, 

estabilidade e segurança para as relações jurídicas347. 

  Cumpre destacar, nessa linha, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 

mencionado Recurso Extraordinário, reiterou a posição imprescindível que o princípio da 

segurança jurídica possui no ordenamento jurídico e no Estado Democrático de Direito, 

constatação que pode ser evidenciada na seguinte passagem do voto do ministro relator: 

                                                        
343 Idem. 
344 “A garantia do respeito à coisa julgada, alçada no âmbito constitucional (art. 5º, XXXVI), estampa a 
preocupação com a segurança jurídica, princípio fundamental à estabilidade das relações sociais”. CÔRTES, 
Oscar Mendes Paixão. Op. cit., p. 663. 
345 “E para que não se eternizem as discussões é que institutos ligados à segurança jurídica aparecem como forma 
de afastar essa vontade do ser humano de inconformismo nas relações com o poder judiciário. O direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são pilares que rebatem os intermináveis debates, que 
sacramentam uma lide, que encerram a perspectiva de novas discussões, mesmo que o fim de um processo tenha 
parecido injusto para uma das partes”. MASCARO, Alex Antonio. Op. cit. p. 53. 
346 COUTURE, Eduardo. Fundamentos do direito processual civil. Campinas: RED, 1999, p. 332. 
347 “É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o 
instituto da ‘res judicata’, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que 
tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro. Esses 
atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes 
ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a 
inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, 
de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas” RE no. 594.350, rel. Celso de Mello, julgado em 
25.05.2010, decisão publicada no DJU de 11.06.2010. Disponível em: 
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“A necessária observância da autoridade da coisa julgada representa 
expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, dentre os 
vários princípios que dela resultam, aquele concernente à segurança jurídica. 
É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já 
fez consignar advertência que põe em destaque a essencialidade do 
postulado da segurança jurídica e a consequente imprescindibilidade de 
amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão transitada em 
julgado”348. 

 

  Alguns autores de escol chegam a afirmar que a coisa julgada sequer precisaria 

ter sido expressamente assegurada na Constituição Federal, sendo uma decorrência lógica do 

Estado Democrático de Direito.  

  Marinoni, por exemplo, afirma que pouco importaria se a coisa julgada não 

houvesse sido resguardada de forma expressa pela Constituição Federal brasileira, pois, como 

deriva do Estado Democrático de Direito, encontra base nos princípios da segurança jurídica e 

da proteção da confiança. É o que ocorre no direito alemão, onde não há proteção 

constitucional expressa à coisa julgada, estando o fundamento da proteção ancorado no 

próprio Estado de Direito349. 

  Há quem defenda, porém, que “segurança demais poderia matar a própria 

segurança”350. Assim, o excesso de segurança seria capaz de gerar insegurança, fazendo com 

que passasse a ocorre uma previsibilidade exacerbada do direito – Ávila denomina esta 

previsibilidade desenfreada de “doença de Direito demais” 351. 

  Não é crível, contudo, que a segurança jurídica seja capaz de gerar uma 

“previsibilidade exacerbada”. O que a segurança jurídica pretende é exatamente ser um meio 

termo; uma garantia de que o cidadão não terá seus direitos flutuando conforme as vontades 

do Estado.  

  Em nenhum momento, o princípio da segurança jurídica tenta se impor como 

algo absoluto. Mas, muito pelo contrário: trata-se de um princípio que se impõe somente 

quando necessário ou quando se põe em risco a higidez do Estado Democrático de Direito352. 

                                                                                                                                                                             
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2644260. Acesso: 15/06/2011. 
348 Idem. 
349 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit. p. 64. 
350 ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 72. 
351 “Observação similar já havia sido feita por Reale, quando este afirmou que ‘uma segurança absolutamente 
certa é uma razão de insegurança (...)’. Enfim, o excesso de Direito conduz à chamada ‘doença de Direito 
demais. Previsibilidade demais elimina, no limite, a eficácia do Direito. O essencial é que se deverão 
necessariamente conciliar as exigências de estabilidade e de mutação, imprescindíveis não só ao Direito quanto à 
vida humana a que ele deve servir, como registram as precisas palavras de Cavalcanti Filho”. Idem, p. 73. 
352 Compartilhamos, portanto, da opinião de Humberto Ávila, que se manifesta no seguinte sentido: “Não se 
trata, pois, de assumir a tarefa inadequada de desesperadamente buscar a ‘certeza absoluta’. Trata-se, em vez 
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  Enfim, a segurança jurídica, além de atuar como verdadeira longa manus do 

Estado Democrático de Direito, representa uma garantia dirigida ao próprio ser humano, 

sendo tal ideal viabilizado não somente por intermédio da coisa julgada, mas também através 

de outros institutos e garantias processuais, tais como irretroatividade da lei, respeito aos 

direitos adquiridos, garantia de ampla defesa e contraditório, devido processo legal e através 

do princípio do juiz natural.  

  Ainda que se afirme o contrário, é inegável que a coisa julgada representa um 

instrumento de preservação da segurança jurídica, configurando-se como um elemento de 

proteção daquilo que Alexandre Santos de Aragão e a doutrina administrativista denominam 

de “confiança legítima”353. 

  Valter Shuenquener, ao tratar do tema em voga, genericamente, exalta o papel 

da confiança, destacando que esta desempenha o papel de generalizar expectativas de 

comportamento, de forma a reduzir a falta de informações sobre condutas futuras e o risco 

quanto a incertezas, o que é fundamental em uma democracia, servindo de protetor hábil a 

evitar o caos e a desordem354. Trata-se de um fato elementar na vida social.    

  Além disso, inobstante seja no Direito Administrativo que a expressão “teoria 

das autolimitações” tenha surgido, como uma autêntica emanação do princípio da segurança 

jurídica –, nada obsta a transposição do tema para o cenário processual. As autolimitações 

vedam, no dizer de Alexandre Santos de Aragão, “que a Administração Pública venha a 

entendimentos contraditórios” 355. 

  No direito processual civil, a autolimitação apareceria de forma diversa, mas, 

igualmente, atuaria como guardiã do princípio da segurança jurídica. Assim, o judiciário 

somente se encontraria autolimitado após a formação da coisa julgada, não podendo mais 

alterar as decisões proferidas a partir do momento em que estas se encontrarem estabilizadas. 

  É claro que as decisões emanadas pelo judiciário, também guardam um dever 

de coerência entre si356. Todavia, a coerência deve ser buscada pelos magistrados, com o 

                                                                                                                                                                             
disso, de aceitar a incumbência apropriada de não conformadamente deixar de buscar a ‘certeza relativa’. Cuida-
se, enfim, de não apresentar de modo inadequado a suposta tarefa inadequada, como bem ilustra a falácia do 
espantalho: representa-se enganosamente a tese supostamente defendida por outrem para mais facilmente refutá-
la. Para não examinar a segurança jurídica, a Ciência Jurídica trata-a de forma ‘fantasmagórica’”. Idem, p. 73. 
353 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Teoria das autolimitações administrativas: atos próprios, confiança 
legítima e contradição entre órgãos administrativos. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 35. 
Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao035/alexandre_aragao.html. Acesso: 
20/01/2011. 
354 “Onde existe confiança, há, portanto, mais possibilidades de ação”. ARAÚJO, Valter Shuenquener de. O 
princípio da proteção da confiança. Uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, p. 12. 
355 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. cit. 
356 “As decisões devem guardar um mínimo de coerência, não se admitindo, por isso, tratamento diferenciado 
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auxílio das partes, ao longo de todo trâmite processual. Após a formação da coisa julgada, as 

decisões, sendo elas coerentes ou não com os casos anteriores, tornam-se imutáveis e 

indiscutíveis. 

  A confiabilidade, no âmbito do direito processual civil, não somente se 

restringe ao dever de coerência interna, mas também à necessidade de estabilização das 

decisões judiciais, pois não há como se confiar em algo que a qualquer momento pode ser 

alterado. Por este motivo, o judiciário também se vê autolimitado357. 

  Admitir a desconsideração da coisa julgada, indubitavelmente, romperia com a 

coerência do ordenamento jurídico, fragilizando a confiança que os cidadãos possuem no 

Estado, em específico no poder judiciário. Ao se aceitar o relativismo, dá-se um cheque em 

branco para os jurisdicionados e para o próprio Estado, permitindo-se a alteração das decisões 

judiciais sem qualquer compromisso com a ideia de segurança. 

  Que fique bem claro que não se está afirmando aqui que uma decisão injusta 

ou contrária à Constituição Federal seja hábil a gerar confiança. Muito pelo contrário: em um 

Estado Democrático de Direito, no qual a Constituição se encontra no centro do ordenamento 

jurídico, a justiça deve sim se fazer presente. 

   Até que ponto a justiça é seria a espinha dorsal do ordenamento jurídico? Será 

que o prejuízo gerado pelo proferimento de uma decisão injusta seria menor do que aquele 

gerado ao se desconsiderar a existência da coisa julgada, verdadeiro corolário da tutela da 

confiança do cidadão nos atos proferidos pelo Estado? Provavelmente sim. 

  Ninguém duvida que perpetuar uma decisão injusta é atentatório à dignidade 

da pessoa humana. Por outro lado, vilipendiar a coisa julgada, ferindo a segurança jurídica, 

igualmente atenta contra a dignidade humana358. Ou seja, a estabilidade das decisões judiciais 

se coaduna com a proteção conferida à dignidade da pessoa humana: não se tratam de ideias 

necessariamente antagônicas e excludentes entre si. 

                                                                                                                                                                             
para hipóteses idênticas ou muito assemelhadas”. Idem.  
357 A autolimitação, de acordo com Canotilho, “garante segurança e liberdade”. CANOTILHO, J. J. Gomes. 
Estado de Direito. Fundação Mário Soares, Lisboa, 1999, p. 74.  
358 Barroso afirma que a dignidade possui duas vertentes: a dignidade como autonomia, que seria uma visão 
individualista da dignidade, e a dignidade como heteronomia, que traduz uma visão da dignidade ligada a valores 
coletivos. Falar em segurança jurídica é falar em dignidade como heteronomia, pois garantir a segurança e 
certeza jurídica é de interesse de toda sociedade, tendo a ver com bem comum e interesse público. Nessa linha, 
Barroso, ao falar sobre a dignidade como heteronomia, afirma: “Nessa acepção, a dignidade não é compreendida 
na perspectiva do indivíduo, mas como uma força externa a ele, tendo em conta os padrões civilizatórios 
vigentes e ideais sociais do que seja uma vida boa”. BARROSO, Luís Roberto. Legitimidade da recusa de 
transfusão de sangue por testemunhas de Jeová, Liberdade religiosa e escolhas existenciais. Parecer 
expedido para a Procuradoria Geral do Estado, Rio de Janeiro. Disponível em < http://cid-
a488b902d0ea70b8.office.live.com/self.aspx/Responsabilidade%20Civil/Luís%20Roberto%20Barroso%20-
%20Parecer%20sobre%20Testemunhas%20de%20J >. Acesso em: 21.jan.2011. 
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  O problema em se falar que uma decisão supostamente injusta viola a 

dignidade humana é que, conforme aduz Barroso, a dignidade da pessoa humana é uma ideia 

polissêmica, funcionando, de certa maneira, como um espelho: cada um nela projeta a sua 

própria imagem de dignidade359. O mesmo ocorre com a justiça: cada uma projeta a sua 

própria imagem de justiça. 

  Por mais que possa parecer que permitir a perpetuação de decisões errôneas em 

nome da segurança jurídica possa ferir a dignidade da pessoa humana, fato é que “a dignidade 

não restará suficientemente respeitada e protegida em todo lugar onde as pessoas estejam 

sendo atingidas por tal nível de instabilidade jurídica que não estejam mais em condições de, 

com um mínimo de segurança e tranquilidade, confiar nas instituições sociais e estatais 

(incluindo o Direito) (...)”360. 

  Doutrina Maria Sylvia Di Pietro que “a segurança jurídica tem muita relação 

com a ideia de respeito à boa-fé”361, sendo a coisa julgada uma forma de se tutelar a confiança 

que o cidadão deposita no Estado, personificado, no caso, pelos magistrados. Trata-se de 

valor inafastável: “poderá haver Direito injusto ou falho, mas nunca inseguro, pois a ausência 

de segurança nega a essência mesma do jurídico”362. 

  Por fim, diante do exposto até então, é possível se concluir que militar em prol 

do relativismo é ir contra o próprio Estado Democrático de Direito. A coisa julgada é uma 

conquista do cidadão, assim como a segurança jurídica. Não sendo possível alcançar o justo, 

deve ser fixado o que juridicamente deve ser, sob pena de se promover uma corrosão interna 

do ordenamento jurídico, que perderá toda a sua credibilidade e, consequentemente, seu poder 

de coerção363. 

 

4.2 Constitucionalidade vs. Segurança e Certeza Jurídica 

                                                        
359 Idem. 
360 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa 
humana, direitos fundamentais e proibição do retrocesso social no Direito Constitucional Brasileiro. In 
Constituição e Segurança Jurídica: Direito Adquirido, Ato Jurídico Perfeito e Coisa Julgada. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004, p.94. 
361 “O Direito comporta diversas interpretações, todas válidas. Todavia, uma vez adotada uma delas, as situações 
jurídicas por ela alcançadas e consolidadas não comportam reanálise”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito Administrativo, 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 85. Na mesma linha, Judith Martins Costa destaca 
que o princípio da segurança jurídica é “garante da confiança que os atos estatais devem proporcionar aos 
cidadãos, titulares que são de expectativas legítimas”. COSTA, Judith Martins. Fundamentos do Estado de 
Direito - Estudos em homenagem ao professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 120. 
362 SICHES, L. Recaséns. Filosofia del Derecho. México: Porrúa, 1959, p. 224. 
363 “Confiança é o fundamento do relacionamento humano, assim também do Direito. Quem deseja aprender 
algo de outro, fazer alguma coisa com ele ou se orientar no seu modelo, deve confiar nesse homem. Por isso é a 
confiabilidade do ordenamento jurídico uma condição fundamental de uma constituição libertária. O homem só 
confia num Direito que lhe dá confiança”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 105. 
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  No tópico anterior falou-se a respeito do desenvolvimento do princípio da 

segurança jurídica e do seu paulatino fortalecimento, tendo este atingido o seu nível máximo 

de importância com o advento do Estado Democrático de Direito. Aliás, conforme já dito, a 

segurança e a certeza jurídica são marcas de um Estado contemporâneo que se propõe a ser 

democrático. 

   Os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, trazem à tona um 

verdadeiro embate entre a constitucionalidade das decisões exaradas pelo judiciário e a 

segurança jurídica. Isso porque, permite-se que decisões transitadas em julgado venham a ser 

vilipendiadas. 

  O que deve ser investigado, no entanto, é se, na hipótese dos artigos 475-L, §1º 

e 741, parágrafo único, do diploma processual civil, de fato existiria um fortalecimento da 

constitucionalidade das decisões em detrimento do princípio da segurança jurídica. Para tanto, 

efetuar-se-á uma breve análise do neoconstitucionalismo, para que possamos entender melhor 

as profundas alterações pelas quais vem passando o direito brasileiro nos últimos tempos. 

  Nos dias de hoje, vivemos uma era marcada pela existência de um direito 

constitucionalizado, não sendo mais possível se pensar em um ramo do direito que não esteja 

antenado às normas constitucionais, sejam elas regras, sejam elas princípios.  

  Por isso, hoje, o dever de zelar pela observância aos ditames constitucionais é 

uma realidade insofismável, o que até justificaria, pelo menos em um primeiro momento, a 

previsão legal dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC. Sem embargo, o grande 

problema inerente a tal previsão legal, refere-se ao fato de que o legislador, na hipótese, ao 

dar com uma mão, acaba por tirar com a outra. 

  Explique-se: ao se zelar pela constitucionalidade das decisões, permitindo que 

se vilipendie coisa julgada anteriormente formada em virtude de posterior entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, o legislador acabou se esquecendo de que o princípio da segurança 

jurídica também é constitucionalmente assegurando. Logo, o argumento no sentido de que o 

que importa é a higidez constitucional, seria falho, pois a aplicação dos artigos 475-L, §1º e 

741, parágrafo único, igualmente viola norma constitucional. 

  Daniel Sarmento leciona de que o neoconstitucionalismo trouxe em seu bojo 

algumas mudanças relevantes, tais como (i) o reconhecimento da força normativa dos 

princípios; (ii) a rejeição ao formalismo; (iii) a constitucionalização do direito; (iv) a 



  

137  

reaproximação entre o direito e a moral364. 

  Hoje, é inegável que a Constituição Federal ocupa um papel central no 

ordenamento jurídico brasileiro, contrariando a ideia reinante na época pré-Segunda Guerra 

Mundial, no sentido de que as normas constitucionais, sejam elas regras ou princípios, não 

possuíam força normativa. 

  Sarmento, nessa linha, afirma que “até a Segunda Guerra Mundial prevalecia 

no velho continente uma cultura jurídica essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada 

pelo parlamento como a fonte principal do Direito”365. 

  Sendo assim, diante do advento do neoconstitucionalismo, não mais é aceita a 

ideia de que a Constituição somente possui eficácia quando suas normas são reguladas por 

leis infraconstitucionais366. Logo, a Carta Maior pode e deve ser aplicada, independentemente 

de regulação por lei infraconstitucional367. 

  Assim, desde o segundo pós-guerra, as Constituições deixaram de assumir um 

mero papel programático, passando as suas normas a terem eficácia direta. Mas, o que de fato 

se torna fundamental saber é que, com a alteração da função da Constituição, os princípios 

ganham um espaço maior no ordenamento jurídico. Sarmento recorda, nesse sentido, que 

“boa parcela das normas mais relevantes das Constituições passaram e se caracterizar pela 

abertura e indeterminação semânticas”368. 

  Mais do que exaltar a centralidade da Constituição, o neoconstitucionalismo 

trouxe em seu bojo a valorização dos princípios constitucionais, princípios estes que passaram 

a servir de norte para todos os julgadores. E isso inclui o princípio da segurança jurídica, que 

já no preâmbulo da Constituição figura como fundamental ao Estado Democrático de Direito. 

  Não bastasse a segurança jurídica se encontrar explícita na Constituição como 

                                                        
364 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: QUARESMA, Regina 
[et.al] (Coord.). Neoconstitucionalismo. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 267. 
365 “(...) e não atribuía força normativa às Constituições. Estas eram vistas basicamente como programas 
políticos que deveriam inspirar a atuação do legislador, mas que não podiam ser invocados perante o Judiciário, 
na defesa de direitos. Os diretos fundamentais valiam apenas na medida em que fossem protegidos pelas leis”. 
Idem, p. 271. 
366 “A lei, que na época do Estado legislativo valia em razão da autoridade que a proclamava, independentemente 
da sua correlação com os princípios de justiça, não existe mais. A lei, como é sabido, perdeu o seu posto de 
supremacia, e hoje é subordinada à Constituição. Agora é amarrada substancialmente aos direitos positivados na 
Constituição e, por isso, já constitui slogan dizer que as leis devem estar em conformidade com os direitos 
fundamentais, contrariando o que antes aconteciam, quando os direitos fundamentais dependiam da lei”. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 21. 
367 “Depois da Segunda Guerra, na Alemanha e na Itália, e algumas décadas mais tarde, após o fim de ditaduras 
de direita, na Espanha e em Portugal, assistiu-se a uma mudança significativa deste quadro. A percepção de que 
as maiorias políticas podem perpetrar ou acumpliciar-se com a barbárie, como ocorrera no nazismo alemão, 
levou as novas instituições a criarem ou fortalecerem a jurisdição constitucional, instituindo mecanismos 
potentes de proteção dos direitos fundamentais mesmo em face do legislador”. SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 
271. 
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princípio norteador do Estado Democrático de Direito, o constituinte originário foi além, 

assegurando-a também como regra no artigo 5º, inciso XXXVI. Só que, na hipótese do artigo 

5º, inciso XXXVI, garantiu-se a higidez da segurança jurídica por intermédio da proteção à 

coisa julgada. 

  O problema todo reside no fato de que os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 

único, do CPC, não atentam para o princípio da segurança jurídica e nem para a proteção da 

coisa julgada, e se propõem a garantir a supremacia da Carta Maior e o respeito às normas 

constitucionais vilipendiando outras normas também constitucionais.  

  William Couto aduz que o processo garante a jurisdição e, finalisticamente, o 

processo é garantia da segurança jurídica, não sendo de nenhum valor o processo se ele não 

alcançar a segurança369. Tal afirmação denota a imperiosa importância da segurança jurídica 

para o ordenamento, razão pela qual o constituinte se viu compelido a protegê-la em sede 

constitucional, seja através de princípios, seja através de regras. 

  É lógico que a justiça e a constitucionalidade das decisões judiciais constituem 

valores buscados ao longo do trâmite processual, mas, havendo um embate entre tais valores e 

o princípio da segurança jurídica, como ocorre nas normas insculpidas nos artigos 475-L, §1º 

e 741, parágrafo único, do CPC, não deve haver dúvidas de que a certeza e a segurança 

prevalecem, pois o Direito é, antes de tudo, segurança da uma ordem certa e eficaz370. 

  O constituinte originário brasileiro reconheceu que simplesmente garantir o 

trâmite da jurisdição não bastaria se não fosse possível garantir o seu fim. William Couto 

preconiza que a segurança jurídica é o fim exógeno do processo e, “se não obtivermos a 

segurança jurídica, nenhum outro escopo maior, inclusive o de justiça será alcançado”371. 

  Registre-se que não se está aqui afirmando que a constitucionalidade das 

decisões deverá ocupar patamares inferiores, sendo a segurança jurídica um valor intocável. 

De forma alguma! Certamente a constitucionalidade das decisões judiciais é imprescindível, 

pois o respeito à Constituição deve ser diariamente praticado.  

  A proteção à segurança jurídica também envolve o respeito à Constituição 

Federal e, mais do que isso, a segurança jurídica constitui uma das bases do ordenamento 

jurídico. Por esse motivo, a previsão dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, 

                                                                                                                                                                             
368 Idem, p. 272. 
369 GONÇALVES, William Couto. Op. cit., p. 67. 
370 Idem, p. 69. 
371 “Por isso a segurança jurídica é valor funcional do direito, consequencial do ordenamento jurídico na sua 
mais ampla acepção, e da jurisdição garantida pelo Processo Judicial de Solução de Conflitos. A segurança 
jurídica é valor que qualifica o direito (...)”. Idem, p. 70. 
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torna-se extremamente questionável372.  

  Admitir um novo instrumento de proteção à constitucionalidade – e aqui fala-

se em “novo” porque, como vimos, a ação rescisória já teria esta finalidade – equivaleria a um 

excesso zelo por parte do legislador infraconstitucional, principalmente se considerarmos que 

a justiça e constitucionalidade das decisões judiciais é alvo de debates ao longo de todo o 

processo, principalmente por intermédio dos recursos existentes. 

  Logo, o ordenamento jurídico permite que as partes discutam questões 

constitucionais ao longo de todo o processo e por intermédio da ação rescisória, o que denota 

que a constitucionalidade recebe especial proteção em um primeiro momento.  

  Todavia, após a formação da coisa julgada, ocorre uma inversão de valores, 

conferindo-se especial atenção ao princípio da segurança jurídica, que somente poderá ser 

mitigado via rescisória, como já mencionado ao longo deste estudo. Por isso, parece certo 

que, após a formação da coisa julgada, o jogo vira em prol da segurança jurídica, somente 

podendo esta ser afastada em casos excepcionalíssimos. 

  Quanto à previsão dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, há 

um agravante: o legislador pretendeu desconsiderar a coisa julgada e, consequentemente, 

violar o princípio da segurança jurídica, com espeque em posterior decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal. Data máxima vênia, isto é um absurdo e um atentado sem precedentes à 

segurança jurídica373.  

  Cremos, assim, que o embate entre constitucionalidade e segurança jurídica 

possui dois momentos distintos e bem delimitados: (i) antes da formação da coisa julgada, 

privilegia-se a constitucionalidade das decisões, podendo as decisões ser revistas e alteradas 

para que se adequem aos ditames constitucionais; (ii) após a formação da coisa julgada, 

                                                        
372 A previsão dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, é extremamente questionável por conta da 
violação á segurança jurídica, o que não significa dizer que tal princípio deva ser encarado como absoluto. Aliás, 
nesse sentido, valemo-nos da doutrina de Luis Recaséns Siches, que elenca três razões que justificam o 
relativismo da segurança jurídica: “Em primeiro, tendo-se em conta a limitação que é inerente do próprio 
homem, fácil é constatar que nada se pode dar de forma absoluta no âmbito de sua exclusiva atuação. Em 
segundo, tendo-se em conta que a dualidade é uma característica dos fatos humanos, fácil é constatar que 
segurança e insegurança hão de sempre, e a turno seu, fazer-se presentes nas relações inter-humanas e, também, 
na individualidade de cada um. Em terceiro, é de se admitir que o valor maior do direito é a justiça e outros 
valores dela resultantes, como o bem-estar e a paz social”. SICHES, Luis Recaséns. Nueva filosofia de la 
interpretación del derecho.  1956, p. 270. 
373 “(...) um ordenamento jurídico privado de certeza não poderá, por definição, ser considerado ‘jurídico’. Essa 
concepção foi aquela sustentada por muitos autores, dentre os quais se destacam alguns. Assim, Radbruch afirma 
que a segurança jurídica, ao lado da justiça e da conformidade de fins, são os elementos que compõem o núcleo 
do Direito e sem os quais ele não se caracteriza. Bobbio sustenta ser a segurança jurídica não apenas uma 
exigência decorrente da coexistência ordenada do homem, mas também um ‘elemento intrínseco do Direito’, 
destinado a afastar o arbítrio e a garantir a igualdade, não se podendo sequer imaginar um ordenamento jurídico 
sem que subsista uma garantia mínima de segurança. Fuller assevera que sem segurança jurídica simplesmente 
não se pode falar em Direito, enumerando vários elementos que fazem parte daquilo que ele denomina de 
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privilegia-se a segurança jurídica, sendo excepcionais os casos em que se admite o seu 

afastamento.  

  Nada obstante reconheçamos o fato de que após a formação da coisa julgada é 

possível se mitigar o princípio da segurança jurídica em prol de determinados valores, fato é  

que os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, não apresentam qualquer 

justificativa plausível que legitime o afastamento da segurança jurídica. Pelo contrário: trata-

se de uma violência desmesurada e injustificável. 

 

4.3 Coisa julgada como garantia fundamental do processo 

 

  Quando se afirma que a coisa julgada é uma garantia fundamental do processo, 

a primeira coisa que deve ser indagada é: o que significa dizer que a coisa julgada é uma 

garantia? Ou melhor: o que é garantismo? William Couto, ao falar sobre o garantismo, afirma 

que a essência do processo judicial é o garantismo da jurisdição374. 

  Ao prosseguir seu estudo, William Couto recorda que “toda atividade supõe 

um fim ou causa final, isto é, uma função”375. Todavia, este fim da jurisdição não pode e nem 

deve ser buscado de maneira cega. E, nessa linha, há que se indagar: qual seria a finalidade da 

jurisdição? Embora seja difícil saber ao certo a que fim a jurisdição se presta, pois, como 

assegura Dinamarco, “a jurisdição é um conceito em crise”376, fato é que ela busca a máxima 

efetividade dos direitos envolvidos.  

  Ocorre que, para que se chegue a esta máxima efetividade dos direitos, alguns 

princípios e regras precisam ser observados ao longo do processo. Tanto é assim que 

Leonardo Greco afirma que “o Direito Processual procura disciplinar o exercício da jurisdição 

através de princípios e regras que confiram ao processo a mais ampla efetividade”377.  

  São exatamente estes princípios e regras que devem ser observados ao longo 

do processo que se convencionou chamar de garantias fundamentais do processo. Assim, 

embora o fim maior do processo seja a efetividade dos direitos envolvidos, esta efetividade 

não pode ser buscada cegamente, pois, como Greco aduz, “os fins não justificam os meios”378. 

  Nos dias de hoje, a discussão acerca das garantias fundamentais do processo 

                                                                                                                                                                             
moralidade do Direito (...)”. ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 112. 
374 GONÇALVES, William Couto. Op. cit., p. 7. 
375 Idem, p. 9. 
376 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 182. 
377 GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Disponível em: 
http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=429. Acesso: 28/02/2013. 
378 Idem. 
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ainda se faz mais presente, já que, como ressalta Mancuso, a contemporaneidade exaltou a 

faceta dinâmica da jurisdição, em detrimento do viés estático, que sempre foi colocado em 

foco nos modelos pré-contemporâneos de jurisdição. 

  Com isso, passou-se a privilegiar o conceito de jurisdição como sinônimo de 

busca por decisões efetivas capazes de resolver os conflitos em detrimento da jurisdição como 

mera emanação do poder estatal379.  

  Dessa forma, como a jurisdição não mais é enxergada como mero poder, 

injustificável se torna a prática de quaisquer atos ao longo do trâmite processual, devendo 

haver uma observância dos valores insculpidos na Constituição Federal380. 

  Não interessa, por óbvio, pormenorizar todas as garantias fundamentais do 

processo. O que importa, por outro lado, é o estudo da coisa julgada, pois, como garantia 

fundamental que é, esta deve ter a sua importância reconhecida, não podendo vir a ser 

vilipendiada em virtude da mera vontade das partes ou por conta de previsão legislativa que a 

relegue a patamares inferiores.  

  Quando se fala em coisa julgada, está-se diante de uma garantia fundamental 

do processo, garantia esta que se encontra constitucionalmente assegurada. Inclusive, Greco 

destaca que “na jurisdição de conhecimento, a coisa julgada é garantia da segurança jurídica e 

da tutela jurisdicional efetiva”381.  

  É lógico que poderíamos indagar quais os motivos capazes de justificar o fato 

de a coisa julgada ser uma garantia fundamental do processo. Para responder a esta indagação, 

deve-se fazer uso da doutrina de Greco, que muito bem explicita a importância da coisa 

julgada, asseverando que “se aquele a quem o juiz atribuiu o pleno gozo de um direito não 

puder, daí em diante, usufrui-lo plenamente sem ser mais molestado pelo adversário, a 

jurisdição nunca assegurará em definitivo a eficácia concreta dos direitos dos cidadãos”382.  

                                                        
379 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no Contemporâneo 
Estado de Direito. Op. cit., p. 308. 
380 “Na Constituição brasileira, esse processo humanizado e garantístico encontra suporte principalmente nos 
incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5º, que consagram as garantias da inafastabilidade da tutela jurisdicional, do 
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem falar nos já citados princípios genéricos da 
administração pública de quaisquer dos Poderes, e ainda nos da isonomia, da fundamentação das decisões e 
outros hoje expressamente reconhecidos em nossa Carta Magna”. GRECO, Leonardo. Op. cit. 
381 “Àquele a quem a Justiça reconheceu a existência de um direito, por decisão não mais sujeita a qualquer 
recurso no processo em que foi proferida, o Estado deve assegurar a sua plena e definitiva fruição, sem mais 
poder ser molestado pelo adversário”. Idem. 
382 “A coisa julgada é garantia fundamental do processo porque se aquele a quem o juiz atribuiu o pleno gozo de 
um direito não puder, daí em diante, usufrui-lo plenamente sem ser mais molestado pelo adversário, a jurisdição 
nunca assegurará em definitivo a eficácia concreta dos direitos dos cidadãos. Por outro lado, a coisa julgada é 
uma conseqüência necessária do direito fundamental à segurança (artigo 5º, inciso I, da Constituição), pois, 
todos aqueles que travam relações jurídicas com alguém que teve determinado direito reconhecido judicialmente, 
devem poder confiar na certeza desse direito que resulta da eficácia que ninguém pode negar aos atos estatais”. 



  

142  

  Sendo assim, a coisa julgada pode ser elencada como garantia fundamental, 

basicamente, por dois motivos: primeiro porque ela é imperativo máximo da segurança 

jurídica, como visto anteriormente quando se tratou de forma detida a respeito do princípio da 

segurança jurídica. Segundo porque a formação da coisa julgada é fundamental para a 

obtenção do fim maior da jurisdição, qual seja, a efetividade do processo.   

  Quanto ao princípio da segurança jurídica, já fora explicitada anteriormente a 

razão da sua importância para o ordenamento jurídico brasileiro383, tratando-se de genuíno 

elemento viabilizador do próprio Estado Democrático de Direito.  

  Sendo a segurança jurídica fulcral para o escorreito desenrolar da atividade 

jurisdicional, justificado está o fato de ela ser um dos elementos capazes de respaldar a 

fundamentalidade da coisa julgada para o processo. Por outro lado, quanto à questão da 

efetividade do processo, a temática em apreço será abordada a seguir. 

  Em estudo recentemente publicado, Leonardo Greco ainda afirma que as 

garantias fundamentais do processo somente poderão ser integralmente respeitadas nos casos 

em que a cognição se der de forma exauriente, pois “o Estado não estará cumprindo a sua 

promessa de tutela jurisdicional efetiva se as decisões judiciais resultarem de procedimentos 

em que o juiz sofra limitações na apuração da verdade e na apreciação do direito”384. 

  Compartilhamos do entendimento exarado por Greco. Tanto é assim que a 

ferrenha defesa em prol da intangibilidade da coisa julgada, demonstrada ao longo deste 

estudo, notadamente nas hipóteses dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, 

restringe-se aos casos nos quais as partes tenham as suas garantias fundamentais respeitadas 

ao longo de todo o processo. 

  Impossível não concordar, dessa forma, com a seguinte afirmação: “a garantia 

da tutela jurisdicional efetiva, inscrita na Constituição (art. 5º, inciso XXXV), impõe que as partes 

tenham no processo a mais ampla possibilidade de demonstrar a existência do seu direito”385. A 

intangibilidade da coisa julgada, consequentemente, somente se faz inafastável naqueles casos 

e que a tutela jurisdicional seja efetiva, ou seja, com total respeito às garantias processuais.   

 

4.3.1 Intangibilidade da coisa julgada como consagração do direito fundamental à tutela 

                                                                                                                                                                             
Idem. 
383 “Somente a confiança na continuidade das instituições estatais e na vinculação das regras cria a base para o 
desenvolvimento da liberdade humana”. BIRK, Dieter. Kontinuitätsgwähr und Vertrauensschutz. In: PEZZER, 
Heinz-Jürgen (Org.). Vertrauensschutz im Steuerrecht. Deutsche Steuerjuristesche Gesellschaft, v. 27, Köln, 
Otto Schmidt, 2004, p. 11. 
384 GRECO, Leonardo. Op. cit. 
385 Idem. 
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jurisdicional efetiva  

 

  Antes de tratar especificamente da questão atinente à efetividade do processo, 

urge destacar que a coisa julgada deve integrar o próprio conceito de jurisdição, fazendo parte 

do seu conteúdo. Tanto é assim que Eduardo Couture destaca que “por conteúdo da jurisdição 

se entende a existência de um conflito com relevância jurídica que deve ser resolvido 

mediante sentença apta a formar coisa julgada”386. 

  É evidente que o papel da jurisdição se modificou ao longo dos tempos, sendo 

inegável, conforme bem lembra Rodolfo Mancuso, que a jurisdição contemporânea deve estar 

comprometida não somente com a democratização, participação e humanização dos 

processos, mas também com a efetividade das decisões judiciais387. E, quando se fala em 

efetividade, a coisa julgada exerce papel fulcral. 

  Fato é que, hodiernamente, a jurisdição passou a exercer importante papel 

concretizador do ideal da efetividade, não mais bastando falar que se trata de uma atividade 

que tem como função precípua dizer o direito ou compor as lides: enxerga-se que, por mais 

clichê que esta afirmação possa soar, a justiça é para todos e todos devem ter acesso aos 

mesmos mecanismos para o exercício escorreito da jurisdição388.  

  Ao se falar em acesso aos mecanismos para o exercício escorreito da 

jurisdição, depara-se com a coisa julgada, que seria um dos mecanismos necessários para que 

a jurisdição possa ser exercida de forma efetiva. Até porque, de que adiantaria todo o processo 

se as decisões emanadas não pudessem se tornar intangíveis? 

  Como bem ressaltado por Dinamarco, “tutela é proteção e consiste na melhora 

que o litigante vencedor recebe na sua situação jurídica deduzida em juízo”389. Ora, se a tutela 

é proteção, parece claro que esta deve ser efetiva, sob pena de comprometer todo o exercício 

da jurisdição, que não é um fim em si mesmo. 

  Por isto a coisa julgada se faz tão fundamental, constituindo-se como uma 

verdadeira consagração do direito fundamental à tutela efetiva, pois não haveria que se falar 

em efetividade da tutela jurisdicional se esta não fosse protegida contra ataques endógenos e 

exógenos. Pois bem: a coisa julgada assegura a estabilidade da tutela jurisdicional.  

                                                        
386 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho Procesal civil. 4ª ed. Montevideo – Buenos Aires: Julio 
César Faira Editor, 2002, p. 30. 
387 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 308. 
388 FREITAS, José Lebre de. Introdução ao processo civil. Conceito e princípios gerais à luz do Código revisto. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 36. 
389 DINAMARCO, Cândido Rangel. O futuro do processo civil brasileiro. In: Fundamentos do processo civil 
moderno, t. II. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 755. 
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  Oportunamente, mencionou-se, fazendo alusão à doutrina de Chiovenda, que 

“o processo deve proporcionar a quem tem um direito, na medida do que for praticamente 

possível, tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter”390.  

  Sem embargo, não basta proporcionar; tem que garantir o gozo desses direitos: 

é aí que entra a fundamentalidade da coisa julgada. Como dito anteriormente, este é um dos 

motivos que justificam o fato de a coisa julgada gozar do status de garantia fundamental do 

processo. 

  Ressalte-se, nessa linha, que embora ainda presente, pois necessária, não se 

sustenta mais aquela estrutura jurisdicional clássica na qual o Estado é o portador da vontade 

final, vontade esta corporificada através das decisões judiciais. Mais do que um Estado 

portador da vontade final, o que se que, na atualidade, é um Estado que se comprometa com a 

efetividade das suas decisões. 

  Noutros termos, nos dias de hoje, “não há mais espaço para uma atuação 

jurisdicional em que a lei seja suprema e que a subsunção prevaleça como forma de se 

aplicarem as escolhas do povo”391. Isso ocorre porque o conceito de jurisdição mudou e, 

contemporaneamente, traz muito forte consigo a ideia de efetividade da tutela jurisdicional. 

  De acordo com a doutrina de Mancuso, a contemporaneidade fez com que se 

exaltasse a faceta dinâmica da jurisdição, em detrimento do viés estático, que sempre foi 

colocado em foco nos modelos pré-contemporâneos de jurisdição: privilegiava-se a ideia de 

jurisdição como poder em detrimento da jurisdição como sinônimo de busca por decisões 

efetivas capazes de resolver os conflitos392. 

  A concepção dinâmica da jurisdição traz em seu bojo a ideia de efetividade. É 

de se estranhar que, por tanto tempo, não se tenha levantado a bandeira da efetividade com 

maior afinco nos processos judiciais, visto que, conforme muito bem ressaltado por Mancuso, 

a efetividade sempre foi exigida de toda a Administração Pública393.  

  É na era moderna, ressalta Mancuso, que se começa a promover uma exaltação 

                                                        
390 CHIOVENDA, Giuseppe. Op. cit., p. 110. 
391 “Em toda essa conjuntura de Estado Constitucional, à qual nossa sociedade e o poder público se encontram 
vinculados, não há mais espeço para uma atuação jurisdicional em que a lei seja suprema e que a subsunção 
prevaleça como forma de se aplicarem as escolhas do povo, daí a importância da fundamentação material, pela 
argumentação no caso concreto, ora defendida, justamente para legitimar essa nova assunção de responsabilidade 
judicial”. SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. Processo constitucional. Nova concepção de jurisdição. São Paulo: 
Método, 2008, p. 83. 
392 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 308. 
393 “Numa palavra, trata-se d efetividade exigida de toda a Administração Pública, em sentido largo, por textos 
de natureza cogente, a começar pelo artigo 37, caput, da CF, passando pela Lei 9.784/99, reguladora do processo 
administrativo federal (art. 2º), até o Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90 -, neste último texto 
podendo-se enquadrar o jurisdicionado como destinatário final do serviço estatal de distribuição da justiça, 
ficando o Estado-juiz, em contrapartida, obrigado a fornecê-la (...)”. Idem. 
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do discurso de efetividade das decisões judiciais, vivenciando-se um “rito de passagem de um 

Estado nomocrático (limitado a responder aos problemas com mais normas), 

compulsivamente arrecadados e tendencionalmente repressivo, para o plano de um Estado 

social, prestador, engajado com o bem-estar da coletividade”394.  

  Ora, mas por que o discurso da efetividade chegou anteriormente para toda a 

Administração Pública? Acontece que, historicamente, o Estado sempre mostrou a sua fúria 

arrecadatória, razão pela qual fazia sentido se privilegiar a efetividade, pois, ao defender que 

as atividades da Administração Pública deveriam ser efetivas, movia-se todo o Estado em prol 

de um objetivo comum: arrecadar. Era interessante, portanto, para o Estado, defender que suas 

atividades, pelo menos no âmbito administrativo, deveriam ser efetivas. 

  O mesmo não ocorria na seara jurisdicional. Não era importante para o Estado 

defender a efetividade nos processos judiciais, sendo interessante, neste aspecto, a sua 

moratória. Até porque, a defesa da efetividade não somente envolvia uma necessidade de 

maior comprometimento dos magistrados com a atividade judicante, mas também exigiria 

investimentos estatais.  

  Só que, com o surgimento do Estado Social de Direito, o discurso mudou. 

Assim, a figura do Estado arrecadador cede espaço para o Estado provedor: e este novo 

Estado, deveria estar engajado com o bem-estar da coletividade em todos os seus aspectos. 

Daí se tornou imperioso que esta efetividade se estendesse aos processos judiciais. Por isso 

Mancuso afirma que a efetividade é uma herança do Estado Social de Direito, vindo a mostrar 

a sua força com a contemporaneidade395.  

  O que mais causa estranheza em tudo isso é a constatação de que a doutrina 

relativista ganhar corpo com a contemporaneidade, sendo cada vez mais fortes as vozes em 

prol da desconsideração da coisa julgada nos dias de hoje. Trata-se de uma questão, no 

mínimo, curiosa, haja vista ser a demanda pela efetividade das decisões judiciais um 

fenômeno recentíssimo. 

  A mesma sociedade que tanto lutou (e ainda vem lutando) pela consagração da 

                                                        
394 Idem, p. 309. 
395 “Com efeito, hoje se pode reconhecer, mesmo nos ramos instrumentais, como o Direito Processual, que a 
nomogênese não pode ter uma caráter apenas tecnicista, regulador, mas pode deve atender às exigências da 
responsabilidade social, no caso as justas expectativas do jurisdicionado com a oferta de uma resposta judiciária 
de qualidade, dotada dos cinco atributos antes referidos (...). Assim como uma norma legal não se legitima por si 
mesma – ou seja, não pode ser autopoiética – mas sim em função de uma realidade pressuposta que ela se propõe 
a modificar (visão retrospectiva) ou de uma realidade que ela vem criar (visão prospectiva), também a atividade 
judicial de distribuição da Justiça não pode contentar-se com a singela e neutra ‘prestação jurisdicional’ (...), 
olvidando-se que esse serviço público se justifica na razão direta de sua qualidade intrínseca, isto é, de sua 
aptidão a resolver não só a relação processual, mas, e principalmente, o seu conteúdo, isto é, a crise – de certeza, 
de satisfação, de segurança”.  Idem, p. 310. 
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efetividade no âmbito jurisdicional, hoje, milita em prol da desconsideração da coisa julgada, 

apesar de o referido instituto ser um instrumento fundamental para a efetividade das decisões 

judiciais.  

  Será que uma garantia fundamental do processo como a coisa julgada pode ser 

descartada com tamanha facilidade e sem qualquer comprometimento com a efetividade? Esta 

é mais uma pergunta que não possui resposta juridicamente correta.  

  De toda forma, deve ser feito uso das palavras do ministro Celso de Mello, que 

assim se manifestara sobre o tema: “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”396. 
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5 A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 475-L, §1º E 741, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC397 

5.1 A ponderação legislativa prevista nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único e o 

valor superlativo da coisa julgada como óbice ao uso da ponderação 

 

  É sabido que, com o neoconstitucionalismo, os princípios constitucionais 

passaram a gozar de força vinculante. Diante disso, pela primeira vez, os princípios passaram 

a ser vistos como normas capazes de serem aplicadas aos casos concretos em similaridade 

àquilo que ocorre com as regras, e não mais como meros enunciados vagos desprovidos de 

normatividade.  

  Diogo de Figueiredo afirma que as novas Constituições se distanciaram 

gradativamente dos modelos clássicos, “passando a ostentar características ímpares, levando a 

literatura a designar o movimento, ao cabo dessas mutações constitucionais, pela expressão 

neoconstitucionalismo”. Ainda, menciona o autor, o neoconstitucionalismo tem como uma de 

suas mais marcantes tipicidades a força vinculante dos princípios398. 

  Mais, não se pode negar que, apesar de os princípios passarem a usufruir de 

normatividade, como as regras, esta normatividade não se expressa exatamente como no caso 

das regras. E não poderia ser diferente, já que os princípios, como define Karl Larenz, seriam 

“normas de relevância que estabelecem fundamentos normativos para a interpretação e 

aplicação do Direito”399. 

  A clássica diferenciação entre as regras e os princípios seria apta a fazer com 

que a aplicação das regras se desse do modo do “tudo ou nada”, consoante afirmado por 

Dworkin400. Humberto Ávila aduz, nessa linha, que, de acordo com Dworkin, “se a hipótese 

de incidência é preenchida, ou a regra é válida e a consequência normativa deve ser aceita, ou 

                                                                                                                                                                             
396 RE nº. 594.350. Op. cit. 
397 Importante se torna registrar que, embora reconheçamos que a doutrina faça alusão a uma possível 
inconstitucionalidade formal do artigo 741, parágrafo único, do CPC, focaremos na discussão acerca da 
inconstitucionalidade material deste artigo, bem como do artigo 475-L, §1º. Portanto, neste capítulo, trataremos 
exclusivamente de questões que respaldem o entendimento de que o relativismo, notadamente nos casos 
positivados pela Lei 11.232, é materialmente inconstitucional por não se coadunar com preceitos insculpidos na 
Constituição Federal. Apesar disso, apenas para pronta referência, é importante que o leitor esteja atento aos 
questionamentos existentes acerca da constitucionalidade formal destes dispositivos: “A regra em questão foi 
instituída por medidas provisórias que tiveram por principal finalidade disciplinar o tratamento diferenciado do 
Poder Público em juízo. Sem dúvida, põe-se a séria questão da constitucionalidade formal da inovação, por haver 
sido veiculada através de medida provisória. A Emenda Constitucional n. 32, que lhe é posterior, veiculou 
expressa proibição de medidas provisórias em matéria processual”. (TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 425). 
398 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 
21. 
399 LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtwissenschaft. 6ª ed. Müchen: Beck, 1991, p. 474. 
400 DWORKIN, Ronald. The model of rules. University of Chicago Law Review 34/14 e ss. 
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ela não é considerada válida”401. 

  Com os princípios, prossegue Ávila, a lógica seria diversa: “os princípios, ao 

contrário, não determinam absolutamente a decisão, mas somente contêm fundamentos, os 

quais devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes de outros princípios”402. 

  Enfim, fato é que a aplicação dos princípios, notadamente em casos de 

colidência com outros princípios se dá de forma diversa. Hodiernamente, apesar de algumas 

poucas vozes contrárias, que criticam o uso da ponderação em terras brasileiras403, prevalece a 

doutrina que defende o uso da ponderação nos casos de conflitos entre princípios.  

  Gustavo Binenbojm define a ponderação como sendo “um método destinado a 

estabelecer relações de prevalência relativa entre elementos que se entrelaçam, a partir de 

critérios formais e materiais postos ou pressupostos pelo sistema jurídico”404.  

  Independentemente da definição que adotemos, o que deve restar claro é que a 

ponderação afigura-se como técnica utilizada para a resolução de conflitos entre princípios 

constitucionais. De acordo com Daniel Sarmento, “o intérprete, quando se deparar com uma 

possível colisão entre interesses constitucionais, deve tentar traçar os limites imanentes dos 

princípios que os consagram, para verificar se, de fato, ocorre o embate”405. 

  Dito isso, é possível ser dado mais um passo. Na verdade, somente se falou em 

ponderação neste momento para, posteriormente, se destacar que, com o advento das normas 

previstas nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, foi gerado, ao menos 

aparentemente, um conflito entre princípios. Explique-se: os artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, tentaram privilegiar (de forma fracassada) a supremacia constitucional. 

                                                        
401 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. Da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 36. 
402 “Daí a afirmação de que os princípios teriam uma dimensão de peso, demonstrável na hipótese de colisão 
entre os princípios, caso em que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe a outro, sem que este perca sua 
validade”. Idem, p. 37. 
403 Lenio Streck, em seu blog, afirma: “O problema consistiria em que a técnica da ponderação de princípios não 
estaria sendo empregada de forma rigorosa pelos julgadores brasileiros. Assim, decisões que arbitram o conflito 
entre princípios, e que assim relativizam direitos fundamentais, não estariam geradas por argumentos 
consistentes. A decisão judicial consistiria numa mera escolha – por definição, arbitrária”. STRECK, Lenio. A 
estória da “katchanga real” – recolocando as coisas no lugar ou de como se pode “katchangar” sem se dar 
conta de que se está “katchangando” – uma homenagem a Luis Alberto Warat. Disponível em:  
http://www.leniostreck.com.br/site/2012/02/10/a-estoria-da-katchanga-real-por-lenio-streck/. Acesso: 
12/03/2013. Sarmento destaca que outros autores também criticam a técnica da ponderação: é o que se vê nas 
obras de Peter Lerche, Richard Thoma e Hugo Black, que entendem que o uso desta técnica acaba por esvaziar 
os direitos fundamentais; na obra de Frederich Muller, que apregoa a falta de objetividade da técnica; e 
Habermas, que afirma que a ponderação acaba transferindo um poder que é do legislativo ao judiciário. 
SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 141. 
404 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 109. 
405 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2003, p. 99. 
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  Registre-se que Paulo Henrique dos Santos Lucon possui uma opinião 

particular a respeito da aplicabilidade dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do 

diploma processual. Entende-se que a “decisão da impugnação não declara a inexistência do 

título, devendo este ser desconstituído por força de decisão do STF”406. 

  Todavia, não compartilhamos desta ideia. Como dito, os referidos artigos 

tratam da coisa julgada inconstitucional superveniente, razão pela qual a decisão do Supremo 

Tribunal Federal a qual o artigo faz alusão é necessariamente posterior à coisa julgada. 

Embora esta decisão do STF lastreie a declaração de inexistência do título, é o juízo da 

execução que será responsável pela efetiva desconstituição. 

  Lucon afirma, ainda, que a desconstituição do título não se dá de forma 

automática: ou seja, não basta que se declare a inconstitucionalidade da lei que ampara a 

prévia decisão transitada em julgado para que o juízo da execução desconsidere a sentença 

exarada em sede de processo de conhecimento. 

  Para o renomado autor, “a desconstituição do título apenas será possível caso, 

na ponderação entre o princípio da segurança jurídica e aquele albergado quando da 

declaração da inconstitucionalidade, esse último prevaleça no caso concreto”407. 

  Novamente, com todas as vênias, não parece ser este o melhor entendimento. 

Isso porque, o que os seus artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, fizeram foi 

tentar efetuar uma ponderação legislativa, privilegiando, de antemão, a supremacia 

constitucional, consubstanciada, na hipótese, através da constitucionalidade das decisões 

exaradas pelo judiciário, em detrimento do princípio da segurança jurídica. 

  Sendo assim, nos casos de declaração de inconstitucionalidade exarada pelo 

STF, havendo decisão prévia, ainda que transitada em julgado, é possível se desconsiderar a 

coisa julgada em fase executiva por intermédio de embargos à execução ou impugnação ao 

cumprimento de sentença, independentemente do valor que esteja sendo protegido, no caso 

concreto, contrariamente à segurança jurídica.  

  Ocorre que, ao se privilegiar a supremacia constitucional, admitindo que 

decisões já transitadas em julgado sejam revistas em sede de execução, acabou por se 

vilipendiar frontalmente o princípio da segurança jurídica, princípio este que, como visto, 

possui fulcral importância em um Estado Democrático de Direito.  

  Pode causar estranheza, em um primeiro momento, a ideia de ponderação 

                                                        
406 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Nova execução de títulos judiciais e sua impugnação. In: WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Org.). Op. cit., p. 462. 
407 Idem. 
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legislativa, pois, costumeiramente, trata-se da ponderação feita pelo judiciário, esquecendo-se 

de que não se trata de uma técnica que se encontra exclusivamente nas mãos dos magistrados.  

  Duvidosa, portanto, a crítica que Habermas faz ao uso da ponderação e que é 

muito bem exposta na doutrina de Daniel Sarmento: a ponderação acaba transferindo um 

poder que é do legislativo ao judiciário408. Com todas as vênias, a ponderação encontra-se sim 

à disposição dos magistrados409 (e, mais do que isso, em muitos casos se o seu uso de faz 

necessário ao escorreito exercício da jurisdição), mas igualmente se faz presente em outros 

poderes410.  

  Ultrapassada esta premissa, parece que o problema da ponderação efetuada 

pelo legislador nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, reside no fato de que 

não houve respeito à ponderação que já havia sido anteriormente feita pelo constituinte: no 

sentido de preservar a coisa julgada, consoante dispõe o artigo 5o, inciso XXXVI, da CF. 

  E este se configura como um dos motivos que faz com que reste evidenciada a 

inconstitucionalidade dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC: efetuou-se uma 

ponderação legislativa, mas se esqueceu do valor superlativo da coisa julgada como óbice ao 

uso da ponderação legislativa, já que preexistia uma ponderação constitucional que militava 

em prol da segurança jurídica. 

  Sarmento chama atenção para o fato de que a ponderação judicial somente se 

justifica quando não houver regra legislativa específica resolvendo o conflito ou quando a 

regra legislativa existente foi inconstitucional411.  

  Ora, sendo assim, torna-se inegável que, havendo ponderação constitucional 

prévia, esta deve prevalecer sobre qualquer ponderação infraconstitucional contrária realizada 

a posteriori, obstando-se, ainda, o uso de ponderações judiciais nos casos concretos 

submetidos ao crivo do judiciário. 

  Por esse motivo, Osmar Mendes Paixão Cortes destaca que o princípio da 

segurança jurídica, plasmado na Constituição Federal através da exigência que se faz em 

                                                        
408 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 141. 
409 Talvez, o uso da ponderação ainda se faça mais fundamental no judiciário, que diariamente lida com casos 
concretos onde a necessidade de uso da técnica se evidencia. Esta fundamentalidade pode ser bem exposta nas 
palavras de Ana Paula de Barcellos: “(...) a técnica se destina a solucionar antinomias que, na verdade, refletem 
conflitos muito mais complexos, envolvendo valores e diferentes opções políticas. Neste contexto, as decisões 
jurídicas não são tomadas com base em uma subsunção simples ou facilmente perceptível, já que os critérios 
utilizados para definir a solução em cada caso não estão no texto jurídico. Sua legitimidade, portanto, não 
decorre de forma evidente de enunciados normativos. Em suma: com mais razão que a existente relativamente a 
todas as decisões judiciais, a legitimidade daquelas que se valem da técnica da ponderação depende fortemente 
de sua racionalidade e capacidade de justificação”. BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e 
atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 120. 
410 Para aprofundamento, ver: BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 41. 
411 SARMENTO, Daniel. Op. cit., p. 113. 
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favor da coisa julgada, “se desconsiderado em nome de outros princípios ou valores pode 

trazer, para a realidade, a insegurança jurídica e causar instabilidade das relações sociais”412. 

  Louvável, portanto, a iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil, que propôs a ADIN 2418-3/DF, ainda não julgada pelo Supremo Tribunal Federal, 

objetivando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único ao artigo 741, do CPC. 

Embora ainda não julgado o mérito, esta ação recebeu no ano de 2003 parecer favorável da 

Procuradoria Geral da República, que opinou pela procedência da ação413. 

  Nada obstante, há que se destacar que a referida “ADIN” possui como ponto 

central a alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 741, parágrafo único, do CPC, 

pondo-se em dúvida a questão da constitucionalidade formal do dispositivo, posto ter sido 

este veiculado através de medida provisória. Ainda assim, a iniciativa da OAB continua sendo 

louvável. 

  Além disso, o Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral 

em um Recurso Extraordinário que trata exatamente do assunto ora discutido (RE 596.663). 

Neste recurso, são discutidos os limites objetivos da coisa julgada na fase de execução de uma 

sentença414. Sendo assim, no caso do RE 596.663, questões ligadas à inconstitucionalidade 

material dos dispositivos passam a ser questionadas. 

  Enfim, todo o exposto revela que o tema debatido está longe de ser pacífico, 

razão pela qual ainda há certa resistência por parte dos magistrados em aplicarem os artigos 

475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC. Com isso, há deve ser defendido o valor 

                                                        
412 “O risco, a princípio, parece ser muito maior se privilegiados outros princípios ou valores que não o da 
segurança jurídica e do respeito à coisa julgada”. CORTES, Osmar Mendes Paixão. Op. cit., p. 667. 
413 ADIN no. 2418-3, rel. Teori Albino Zavascki (alteração de relatoria no dia 29/11/2012 em virtude da 
aposentadora do ministro Cezar Peluso. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1908741.  Acesso: 13/03/2013. 
414 “O processo que originou o RE teve inicio quando funcionários aposentados do Banco do Brasil entraram na 
Justiça para garantir a incorporação aos seus vencimentos da parcela de 26,05% da Unidade de Referência 
Padrão (URP) de 1989. A ação foi julgada procedente, com efeitos presentes e futuros, e a decisão transitou em 
julgado. Mas, na fase de execução dessa sentença, teria havido uma sentença normativa, ainda em 1989, 
limitando a decisão no tempo, por se entender que a parcela da URP teria sido incluída aos proventos na data-
base da categoria daquele ano. Os autores, então, ajuizaram ação rescisória, que foi julgada improcedente. 
Contra essa decisão foi ajuizado o RE, por meio do qual a defesa dos autores discute, à luz do artigo 5º, incisos 
XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, se a limitação no tempo, na fase de execução, do alcance 
de sentença transitada em julgado, a qual reconheceu, com efeitos presentes e futuros, o direito a diferenças de 
proventos de aposentadoria decorrentes da aplicação do percentual de 26,05% relativo à URP de fevereiro de 
1989 ofende, ou não, a coisa julgada. De acordo com a defesa, na decisão estaria expressa a incidência da URP 
de fevereiro de 1989 sobre os proventos dos autores, com efeitos presentes e futuros, o que impediria a limitação 
à data-base da categoria de 1989 e à sentença normativa de 1989, que teria transitado em julgado no ano 
seguinte, sem que o Banco do Brasil houvesse alegado que, por meio do acordo então celebrado, teria quitado os 
créditos ora em discussão. Os advogados dizem que a argumentação do banco nesse sentido só foi trazida a juízo 
em 1998, passados quase dez anos. A defesa insiste na configuração de ofensa à coisa julgada, “porquanto não 
há, no título executivo, qualquer possibilidade de autorizar limite à condenação imposta”. Notícias do STF 
veiculadas no dia 24 de novembro de 2011. Disponível em: 
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superlativo da coisa julgada415. 

 

5.2 Coisa julgada: um limite à supremacia da Constituição Federal? 

 

  Como bem doutrina Barroso416, a Constituição é o primeiro documento da vida 

jurídica do Estado, afirmação esta que, por si só, justifica a necessidade de deferência de todo 

o ordenamento jurídico às normas constitucionais.  

  Mais do que isso, consoante asseverado por Cambi, “as Constituições são atos 

de delegação do poder do povo soberano para os seus governantes”417. Sendo assim, o povo, 

legítimo titular do poder constituinte, após elencar o norte que deve ser seguido (modo de 

exercício do poder político, tripartição das funções estatais e garantias fundamentais), delega 

o seu poder para os seus governantes. 

  A Constituição, portanto, como produto social que é, deve retratar da forma 

mais fidedigna possível a vontade do titular do poder constituinte originário, sendo um 

espelho fiel da realidade da sociedade. Esta consonância entre sociedade e Constituição é, 

inegavelmente, fundamental, fomentando aquilo que Jürgen Habermas chama de patriotismo 

constitucional418. 

  Este patriotismo constitucional é capaz de gerar para a sociedade um 

sentimento de pertencimento, o que favorece a própria eficácia das Cartas Constitucionais. 

Assim sendo, quanto mais a Constituição for integrada à realidade, mais fácil é manter o seu 

nível máximo de efetividade.  

  Para viabilizar a comunicação entre a Constituição e a realidade social, Gilmar 

Mendes lança mão da doutrina de Peter Häberle, defendendo que, no âmbito do judiciário, há 

uma premente necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais 

sejam ampliados419, o que garantiria não somente a efetividade, mas a própria supremacia da 

Constituição. 

  Mas não é só, pois de nada adianta a ampliação dos canais de comunicação 

                                                                                                                                                                             
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=194482. Acesso: 13/03/2013. 
415 “A prudência e a preocupação com a segurança jurídica mandam, no nosso entender, que o intérprete seja 
cauteloso e, a princípio, não havendo alternativa, obedeça ao comando das decisões judiciais recrudescidas, 
transitadas em julgado”. CORTES, Osmar Mendes Paixão. Op. cit., p. 667. 
416 BARROSO, Luís Roberto. Eficácia e efetividade do direito à liberdade. Arquivos de direitos humanos. Vol. 
2. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 204. 
417 CAMBI, Eduardo. Op. cit., p 204. 
418 A ideia de patriotismo constitucional pode ser entendida melhor na obra de Habermas. HABERMAS, Jürgen. 
Ciudadanía e identidad nacional. In: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el estado democrático derecho 
em términos de teoría del discurso. 3. ed. Tradução de Manuel Jimenez Redondo. Madrid: Trotta, 2001. 
419 MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit. 
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existentes entre a sociedade e os juízes se o respeito à Constituição não for diariamente 

praticado por todos os poderes, não sendo uma tarefa somente do judiciário respeitar as 

normas constitucionais. Registre-se: o legislativo não possui uma carta branca para legislar.  

  A Constituição precisa ser vista não somente como um instrumento norteador 

da atuação dos juízes, mas sim, como um conjunto de disposições básicas reguladoras da vida 

de todo o Estado, razão pela qual todas as funções estatais devem reverência incondicionada 

aos comandos constitucionais420.  

  Negar a supremacia constitucional, ressalta Cambi, “seria permitir que o ato 

delegado, pelo povo soberano, aos seus governantes, poderia ir além dos termos do mandato a 

estes outorgado”421. Nessa linha, fato é que os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do 

CPC, ao consagrarem o relativismo no âmbito do direito processual civil, desconsiderando 

coisa julgada anterior, extrapolaram o limite imposto pela Constituição. 

   A inovação trazida no bojo estes artigos configura um grande retrocesso em 

termos de supremacia constitucional, remontando à época na qual a simples conformação dos 

atos do Estado com o princípio da legalidade era suficiente para garantir a proteção dos 

indivíduos. 

  Manoel Neto recorda que os sistemas constitucionais contemporâneos surgem 

exatamente com o intuito de proteger os cidadãos das arbitrariedades do legislativo422, 

fazendo com que as leis efetivamente se submetam ao controle constitucional. No caso 

brasileiro, o fato de a Carta de 1988 ser rígida, ainda reforça a supremacia constitucional.  

  Parece-me, conforme exaustivamente mencionado ao longo de todo o estudo 

ora apresentado, que foi uma opção do constituinte proteger a coisa julgada. Assim, a 

proteção conferida à coisa julgada não seria somente a uma regra de processo. Tal 

observação, inclusive, é feita por Marinoni, que destaca se tratar de regra constitucional 

indispensável à própria existência do discurso jurídico423. 

  Por outro lado, poderia se afirmar que a manutenção de decisões contrárias à 

Constituição, ainda que transitadas em julgado, também é capaz de enfraquecer a força 

constitucional. Concordamos com esta afirmação. De toda forma, o constituinte teve que fazer 

uma difícil escolha.  

                                                        
420 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 159. 
421 “Seria o mesmo que sustentar que o mandatário é superior ao mandante, que os empregados são superiores 
aos empregadores, que os representantes do povo estão acima do próprio povo, além de se admitir que as pessoas 
que possuem determinados poderes podem fazer não apenas o que eles não permitem, como também o que 
proíbem”. CAMBI, Eduardo. Op. cit., p. 204. 
422 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Op. cit., p. 159. 
423 MARINONI, Guilherme. Op. cit., p. 56. 
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  Corretamente, foi uma opção do constituinte proteger a coisa julgada, evitando 

que decisões posteriores pudessem vir a vilipendiar a segurança jurídica alcançada após o 

exercício da jurisdição. Com isso, entendeu o constituinte que violar a coisa julgada 

constituiria uma afronta inaceitável ao sistema constitucional. 

  Conviver com decisões inconstitucionais, ainda que poucas, já que o sistema 

recursal e o manejo da ação rescisória também exercem o papel fundamental de zelar pela 

constitucionalidade, é um ônus que o sistema deve e precisa suportar.  

  Repetimos, aqui, que a coisa julgada está longe de ser absoluta, assim como a 

segurança jurídica também não é. De toda forma, após a formação da coisa julgada, as 

decisões precisam, ao menos, se aproximar de um status absoluto, status este que é mitigado 

pela ação rescisória. 

  Por tais razões, respondemos ao que fora indagado neste subtítulo e afirmamos 

que o respeito à coisa julgada não representa um limite à supremacia da Constituição. Trata-

se, pelo contrário, de uma emanação desta superioridade constitucional, já que a deferência às 

decisões transitadas em julgado foi prevista pelo constituinte. 

  Optar pela estabilização das decisões judiciais após o trânsito em julgado, 

ainda que, em algumas poucas hipóteses, inconstitucionais, não foi somente uma decisão 

acertada tomada pelo constituinte originário, mas também necessária, sendo fundamental, 

aduz Marinoni, para que o Estado possa exercer a sua função de tutelar direitos424. 

  A decisão judicial, aduz Marinoni, é o elemento final do discurso jurídico. E 

prossegue o autor que todo discurso, para efetivamente ser discurso, precisa terminar. Até 

porque, um discurso não possui razão de ser se não tiver um ponto de chegada: é necessário 

que em algum momento cessem os questionamentos425. 

  Por fim, registre-se que, além de violar norma da Constituição que prevê a 

proteção da coisa julgada, respaldado tal violação sob a justificativa de estar zelando pela 

supremacia constitucional, os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, acentua 

Marinoni, ao aceitarem a retroatividade de uma decisão de inconstitucionalidade, criam um 

discurso submetido a uma condição negativa imprevisível426. 

                                                        
424 Idem. 
425 “Todo discurso, para valer como discurso, precisa terminar. O recrudescimento da decisão judicial, ápice do 
discurso jurídico, é imprescindível para que o próprio discurso tenha razão de ser, e, assim, realmente exista 
enquanto discurso jurídico. A coisa julgada não é uma regra preocupada com o conteúdo do discurso, mas sim 
uma condição para que o discurso seja um discurso institucional limitado no tempo e, destarte, um discurso 
jurídico propriamente dito. Na verdade, se a discussão jurídica não tiver um termo a partir do qual a decisão não 
possa ser questionada, não haverá sentido em falar em discurso jurídico (...)”.Idem. 
426 “Frise-se que, ao se aceitar a retroatividade da decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada, cria-se, 
em verdade, um discurso sob uma condição negativa imprevisível e temporalmente insuscetível de 
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5.3 A relativização como “predador endógeno do direito”  

 

  A relativização pode ser classificada como um predador interno do direito, 

conforme apregoa Lenio Streck427. Ao se valer desta feliz expressão, Streck sintetiza muito 

bem a consequência do relativismo. Logo, aquilo que em um primeiro momento é tentador – 

supostamente agir em defesa da justiça e da constitucionalidade das decisões –, se torna um 

grande retrocesso se pensarmos a longo prazo. 

  Streck explicita, ainda, quais seriam todos os predadores que o direito possui, 

elencando fatores que considera serem externos e outros que considera serem internos. De 

acordo com o autor, “os predadores externos são a moral, a política e a análise econômica do 

Direito”428.  

  Quanto aos predadores internos (também denominados de endógenos), Streck 

destaca o panprincipiologismo (uso e criação irrefreados dos princípios para justificar as 

decisões judiciais), bem como a discricionariedade, a relativização da coisa julgada e os 

embargos declaratórios429.  

  No que diz respeito à relativização da coisa julgada, que é o cerne das 

preocupações deste estudo, o autor explicita os motivos que o leva a considerar que se trata de 

em predador do direito, já que a relativização seria apta a enfraquecer a força normativa do 

direito, diminuindo, por conseguinte, o seu grau de autonomia430.  

  De fato, se analisarmos bem a questão, concluiremos que o relativismo é capaz 

de depredar o direito, atacando uma de suas bases fundamentais, qual seja, a força normativa. 

E a força normativa do Direito está umbilicalmente à questão da eficácia de suas normas. 

  Konrad Hesse, em sua obra acerca da força normativa da Constituição, destaca 

que as normas constitucionais devem se revestir de um mínimo de eficácia, sob pena de virar 

letra morta431. Esta lição se estende a todas as normas do Direito, que precisam gozar de 

                                                                                                                                                                             
dimensionamento. Esta condição negativa é a não declaração da inconstitucionalidade da lei aplicada, que, 
obviamente, é imprevisível, além de poder ocorrer em qualquer momento posterior ao trânsito em julgado da 
sentença”. Idem, p. 57. 
427 Vide, com mais detalhes, entrevista concedida por Lenio Streck ao site da OAB de Uberlândia. Disponível 
em: http://www.oabuberlandia.org.br/oab10.qps/Ref/QUIS-7W4SZ6. Acesso: 18/03/2013. 
428 Idem. 
429 Idem. 
430 “Relativizar a coisa julgada quer dizer enfraquecer a força normativa do Direito. Mais do que isso, relativizar 
a coisa julgada significa diminuir o grau de autonomia do Direito, alcançado com tanto sacrifício a partir do 
segundo pós-guerra. Coisa julgada é garantia constitucional. Parece que nos olvidamos disso”. Idem. 
431 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Editora Sérgio Antônio Fabris, 1991. 
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eficácia para que o Estado possa afirmar a sua autoridade. 

  Isso não significa dizer que se deve fazer vista grossa a decisões eivadas de 

vícios graves, tal como a inconstitucionalidade, em nome da autoridade estatal. A doutrina de 

Marinoni é formidável para explicitar o correto entendimento sobre o tema: “não há falta de 

tutela ao jurisdicionado que teve contra si proferida sentença com vício grave (...)”432. 

  Não se trata de privilegiar cegamente a autoridade estatal em detrimento da 

constitucionalidade. Mas, há de se reconhecer que, após todo o trâmite processual, a 

imunização das decisões judiciais é fundamental para à sobrevivência do próprio Estado. 

Nessa linha, Dinamarco destaca: 

 
“Decidindo e impondo decisões (não necessariamente em sede jurisdicional), 
o Estado afirma o seu próprio poder e a autoridade de que instrumentalmente 
investidos os seus agentes, na busca de fins predeterminados. Além de 
decidir, ele impõe imperativamente o que decide e a “imunização” de suas 
decisões, no sentido de que soberanamente não admitirá revisões do 
decidido. A confiança no Estado pacificador e zeloso do valor liberdade é 
indispensável fator legitimante do poder, do ordenamento e do Estado 
mesmo”433.  

 

  O Estado somente pode impor as suas decisões, afirmando a sua autoridade, se 

as normas insculpidas no ordenamento jurídico gozarem de força normativa. Em caso 

contrário, o direito perde a sua credibilidade perante os jurisdicionais434. Por esta razão, o 

relativismo configura um verdadeiro “tiro no próprio pé”, amesquinhando o exercício da 

função jurisdicional. 

  Há que se fazer referência, nessa toada, à doutrina precisa de Barbosa Moreira, 

que explicita que as normas concretas contidas na sentença, com o trânsito em julgado, 

“adquirem vida própria, não sendo a sentença atingida pelas vicissitudes capazes de atingir a 

norma abstrata”435. 

  Mais precisamente a respeito das normas insculpidas nos artigos 475-L, §1º e 

741, parágrafo único, do CPC, Barbosa Moreira defende: “nem é outra a razão pela qual, 

ainda que surta efeitos ex tunc, a declaração da inconstitucionalidade da lei não afeta a 

auctoritas rei iudicatae da sentença que a tenha aplicado”436.   

                                                        
432 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 206. 
433 DINAMARCO, Cândido Rangel. Escopos políticos do processo. In: Participação e processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1988, p. 123. 
434 Por este motivo, criticável se torna o seguinte entendimento de José Maria Tesheiner: “A ação rescisória 
poderia ser perpétua, sem com isso violar-se a Constituição”. TESHEINER, José Maria. Op. cit., p., 237. 
435 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Op. cit., p. 103. 
436 Idem. 
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  Admitir que decisão transitada em julgado venha a sofrer alterações, seja em 

sede de execução, seja em qualquer outro momento posterior à formação da coisa julgada, 

corrói um dos pilares do direito e traz consequências incalculáveis, afetando um dos objetivos 

mais essenciais ao exercício da jurisdição, qual seja, a pacificação social.  

  Como predador endógeno que é, ao deteriorar a normatividade do direito, o 

relativismo impede que o direito dê a cada um o que é seu, impedindo que os conflitos se 

pacifiquem, pois é impossível se falar em paz social sem segurança jurídica. 

  Não se trata de se canonizar o instituto da coisa julgada437, mas sim, de se 

enxergar o problema de forma racional, não se deixando iludir pelo tentador discurso 

relativista. Como sublinhado, a relativização é paliativo. O relativismo vende soluções rasas 

para um problema que é muito mais profundo.  

  Pelo mesmo fundamento, parece questionável a doutrina de Paulo Roberto de 

Oliveira Lima. Ao criticar a inserção da coisa julgada no texto constitucional, afirma que esta 

inserção trouxe para o direito brasileiro um subproduto indesejado, qual seja, a sacralização 

do instituto438. Como exposto, não se sustenta a ideia de coisa julgada como sacrossanta. 

  Ademais, não se pode olvidar que, ao se assegurar uma solução definitiva para 

a pretensão dos indivíduos, é fortalecido o acesso dos cidadãos à justiça, pois se deve garantir 

ao vencedor tudo aquilo que ele possui direito a receber.  

  Sob esse prisma, é inegável que o relativismo em nosso ordenamento jurídico 

inviabiliza o pleno acesso à justiça. Nesse sentido, ao efetuar uma releitura do acesso à 

justiça, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro propõe um novo estudo fincado em quatro grandes 

princípios, quais sejam, acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade439. 

A acessibilidade pressupõe a existência de pessoas, em sentido lato (sujeitos de 

direito), capazes de estar em juízo, sem óbice de natureza financeira, desempenhando 

adequadamente o seu labor (manejando adequadamente os instrumentos legais judiciais e 

extrajudiciais existentes), de sorte a possibilitar, na prática, a efetivação de direitos 

individuais e coletivos, que organizam uma determinada sociedade440. 

A operosidade significa que as pessoas, quaisquer que sejam elas, que 

                                                        
437 Nessa linha, mencione-se o entendimento de Cristiano Chaves: “Não se poderia canonizar o instituto da coisa 
julgada, de modo a afrontar, até mesmo, a própria sociedade. Deve ser ponderado pelo princípio da 
proporcionalidade qual dos interesses deve prevalecer no caso concreto. Deve se considerar se mais vale a 
segurança ou a justiça. E afigura-se-nos mais relevante prevalecer o valor justiça, neste caso, porque sem justiça 
não há liberdade qualquer. (...)”. CHAVES, Cristiano. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JR., 
Fredie (Org.). Op. cit., p. 76.  
438 LIMA, Paulo Riberto de Oliveira. Contribuição à teoria da coisa julgada. São Paulo: RT, 1997, p. 83.  
439 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
440 Idem, p. 57. 
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participam direta ou indiretamente da atividade judicial ou extrajudicial, devem atuar da 

forma mais produtiva e laboriosa possível para assegurar o efetivo acesso à justiça441. 

Por utilidade, assevera Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, entende-se que é 

fundamental que o processo possa assegurar ao vencedor tudo aquilo que ele tem direito a 

receber, da forma mais rápida e proveitosa possível, com o menor sacrifício para o vencido442. 

Por fim, o princípio da proporcionalidade, que se traduz pela escolha a ser feita 

pelo julgador quando existem interesses em conflito, permeia e se encontra presente a todo 

momento influenciando os demais princípios443. 

  Observe-se que, de acordo com o subprincípio da utilidade, o acesso à justiça 

engloba a necessidade de se assegurar ao vencedor de uma demanda tudo aquilo que ele tem 

direito a receber. Se admitirmos a legitimidade das teses relativistas, permitindo que em 

determinados casos se desconsidere a coisa julgada, estaremos violando o subprincípio da 

utilidade. Por conseguinte, fere-se o princípio do acesso à justiça, que também é fundamental 

ao direito. 

  Os ensinamentos de Barbosa Moreira fragilizam as teses relativizadoras, pois a 

coisa julgada é instituto de finalidade essencialmente prática, destinado a conferir estabilidade 

à tutela jurisdicional. Para exercer de modo eficaz tal função, ela deve fazer imune a futuras 

contestações o resultado final do processo444. 

   

5.4 O STF como portador da palavra final: os riscos da “Supremocracia” 

 

  Sob outro ângulo de análise, outra temática que necessariamente deve ser 

abordada diz respeito ao poder do que os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do 

diploma processual, conferem ao Supremo Tribunal Federal. 

  Ao permitir que uma decisão prolatada pela Corte Suprema venha a servir de 

respaldo para desconsiderar coisa julgada anteriormente formada, dota-se o STF de um poder 

gigantesco, podendo este, com decisão posterior, desconstituir sentenças anteriormente 

formadas sob a justificativa de que se pretende zelar pela Constituição Federal. 

A relativização da coisa julgada corrobora a tese maquiavélica de que os fins 

justificam os meios, afirmação que é muito questionável. Partindo-se do princípio de que o 

                                                        
441 Idem, p. 63. 
442 Idem, p. 79. 
443 Idem, p. 95. 
444 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Coisa julgada e declaração. In: Temas de direito processual, primeira 
série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 82.  
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fim máximo da atividade jurisdicional é o de garantir a constitucionalidade, não importaria 

qual seria o meio usado para garantir o respeito às normas constitucionais. 

É claro que, conforme exaustivamente frisado, a coisa julgada e a segurança 

jurídica gozam de proteção constitucional, o que enfraquece a tese de que a relativização vem 

a proteger a Constituição. Seria um tanto quanto paradoxal proteger determinada norma 

violando outra de igual estatura hierárquica. 

Por isso, no intuito de conter o Supremo, que disporia da prerrogativa de 

simplesmente afastar decisões anteriores transitadas em julgado, faz-se necessário impedir a 

aplicação dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC, pelo menos da maneira 

como ele pretende ser aplicado.  

Até porque, se a Constituição afasta a coisa julgada pelo legislativo, por uma 

questão de equilíbrio e igualdade entre os poderes, tal previsão deve alcançar igualmente o 

Supremo Tribunal.  

Talamini, nessa esteira, recorda que até mesmo nos Estados Unidos, que se 

afiguram como grandes defensores da nulidade dos atos inconstitucionais, é reconhecida a 

necessidade de mitigação do entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade deve, 

de forma absoluta, gerar efeitos retroativos445.  

O posicionamento da Suprema Corte americana a respeito da necessidade de se 

vedar a retroatividade absoluta das decisões de inconstitucionalidade proferidas ficou muito 

claro no caso Linkletter v. Walker, quando, pela primeira vez, se destacou a importância de 

analisar o caso concreto antes de se desconstituir todos os atos anteriormente proferidos, 

sejam eles executivos, judiciais ou legislativos. 

Eduardo Talamini menciona que a decisão da Suprema Corte no caso 

Linkletter v. Walker, em 1965, foi paradigmática quando afirmou que: “a Constituição não 

proíbe nem exige efeitos prospectivos, devendo ser necessária a avaliação das peculiaridades 

de cada caso concreto”446. 

A modulação dos efeitos, dessa forma, não somente vem ao encontro do ideal 

de segurança jurídica e pacificação social, mas também limita, ainda que indiretamente os 

poderes do Supremo Tribunal Federal, impedindo que uma decisão proferida pela Corte 

                                                        
445 “Nos próprios Estados Unidos, onde se teria estabelecido de modo tão marcante a tese da nulidade e da 
ineficácia absolutas da lei inconstitucional, a jurisprudência veio a reconhecer a necessidade de mitigação 
daquele entendimento, para que outros valores igualmente relevantes fossem resguardados. Aliás, conforme 
notou Kelsen, referindo-se inclusive a julgados da Suprema Corte americana, a tese da ‘nulidade ab initio’ 
jamais foi objeto de aceitação unânime e pacífica pelos juristas daquele país”. TALAMINI, Eduardo. Op. cit., p. 
434. 
446Idem. 
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Suprema esteja apta a gerar, sempre, efeitos retroativos.  

Oscar Vilhena Vieira advertiu que o excessivo poder que o Supremo tem 

concentrado em suas mãos seria agravado caso venha a se admitir que as decisões de 

inconstitucionalidade por ele proferidas sempre poderão vir a desconstituir decisões 

transitadas em julgado anteriores447.  

  Canotilho já apregoava – e tal afirmação é irrefutável – que assistimos a uma 

transição silenciosa de um estado-legislativo-parlamentar para um Estado jurisdicional 

executor da Constituição448. Evidente, diante deste cenário de alteração de paradigmas, que o 

papel do Supremo se corporifique.  

O problema é que muitas normas constitucionais possuem conceitos 

indeterminados e abertos (isso sem contar que o STF, por vezes, muda a sua postura a respeito 

de determinados temas). Permitir que toda decisão de inconstitucionalidade exarada por este 

Tribunal venha a incidir seus efeitos sobre sentenças anteriormente proferidas (e já 

transitadas) é capaz de gerar riscos de grande monta. 

Oscar Vilhena aduz que o fortalecimento da autoridade dos Tribunais, 

especialmente do Supremo, é consequência imediata da expansão do sistema de mercado, em 

plano global. Para os investidores, “os tribunais constituiriam um meio mais confiável para 

garantir a segurança jurídica, estabilidade e previsibilidade do que legisladores 

democráticos”449.  

O judiciário representa o último bastião de proteção da segurança jurídica, o 

que respalda com maior afinco a tese de inconstitucionalidade dos artigos 475-L, §1º e 741, 

parágrafo único, do CPC, representando verdadeiro retrocesso no direito brasileiro. 

Há de ser reconhecida a importância do judiciário, notadamente do Supremo 

Tribunal Federal, na atualidade. Por outro lado, é necessário que se enxergue com clareza os 

riscos que uma valorização desmesurada e irracional pode ser capaz de gerar. Os artigos 475-

L, §1º e 741, parágrafo único, do diploma processual, afiguram-se como exemplares dessa 

falta de racionalidade. 

Compartilhamos da ideia, já exaltada na doutrina de Oscar Vilhena, de que a 

ampliação irrefreada do papel do direito e do judiciário – e aqui se põe em foco a atuação do 

                                                        
447 “A expansão da autoridade do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral não é, no entanto, um 
fenômeno estritamente brasileiro. Há, hoje, uma vasta literatura que busca compreender este fenômeno de 
avanço do direito em detrimento da política e consequente ampliação da esfera de autoridade dos Tribunais em 
detrimento dos parlamentos”. VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. cit.  
448 CANOTILHO, José Gomes. A concretização da Constituição pelo Legislador e pelo Tribunal Constitucional. 
In: Nos dez anos da Constituição. Lisboa: 1987, p. 352. 
449 VIEIRA, Oscar Vilhena. Op. cit.  



  

161  

STF – “afigura-se como uma retração do sistema representativo e de sua incapacidade de 

cumprir as promessas de justiça e igualdade, inerentes ao ideal democrático e incorporadas 

nas constituições contemporâneas”450. 

  Deposita-se no Supremo Tribunal a esperança de obtenção de uma tutela 

jurisdicional que assegure o escorreito gozo dos direitos materiais envolvidos, esperança esta 

que deveria estar sendo perseguida nas instâncias inferiores. Age-se como se a Corte Suprema 

fosse detentora absoluta da palavra final, o que fica nítido quando analisamos as normas 

insculpidas nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do CPC. 

  No Brasil, ressalta Oscar Vilhena, a expansão da autoridade do STF ganhou 

contornos mais acentuados451, o que acabou por afetar a própria dinâmica da separação de 

poderes, passando a se depositar em um só órgão inúmeras funções: de Tribunal 

Constitucional, órgão de cúpula do poder judiciário e foro especializado452. 

  Quando se fala em supremocracia, está se fazendo menção à “autoridade do 

STF em relação às demais instâncias do judiciário”453. Trata-se do poder que as decisões 

superiores exercem sobre todo o judiciário. A supremocracia possui estreita ligação com o 

nível de subordinação das instâncias inferiores às “ordens” da Corte Suprema454. 

  É imperioso ressaltar, ademais, que a supremocracia não implica 

necessariamente significado pejorativo. Na verdade, é fundamental para a ordem jurídica que 

o STF consiga impor as suas decisões455. Mas a questão fulcral é saber até que ponto a 

                                                        
450 Idem. 
451 “Além da proeminência do Supremo, enquanto arena de deliberação pública, é importante buscar demonstrar 
o quanto o Supremo tem se afastado do modelo tradicional de legislador negativo, imaginado por Kelsen, 
quando justificou a necessidade de cortes constitucionais no continente europeu, nas primeiras décadas do 
Século XX”. Idem.  
452 “O Supremo, que a partir de 1988, já havia passado a acumular as funções de tribunal constitucional, órgão de 
cúpula do poder judiciário e foro especializado, no contexto de uma Constituição normativamente ambiciosa, 
teve o seu papel político ainda mais reforçado pelas emendas de no. 3/93, e no. 45/05, bem como pelas leis no. 
9.868/99 e no. 9.882/99, tornando-se uma instituição singular em termos comparativos, seja com sua própria 
história, seja com a história de cortes existentes em outras democracias, mesmo as mais proeminentes. 
Supremocracia é como denomino, de maneira certamente impressionista, esta singularidade do arranjo 
institucional brasileiro. Supremocracia tem aqui um duplo sentido”. Idem. 
453 Idem. 
454 Importante destacar que Vilhena faz menção, ainda, à uma segunda definição para o termo supremocracia, 
que seria a expansão da autoridade do Supremo em detrimento dos demais poderes. Tal definição não nos 
interessa no estudo em tela, razão pela qual se optou por focar na primeira definição, qual seja, a força do STF 
dentro do próprio judiciário, notadamente nas instâncias inferiores. Idem. 
455 “Criado há mais de um século (1891), o Supremo Tribunal Federal sempre teve uma enorme dificuldade em 
impor suas decisões, tomadas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, sobre as instâncias judiciais 
inferiores. A falta de uma doutrina como a do stare decisis do common law, que vinculasse os demais membros 
do Poder Judiciário às decisões do Supremo, gerou uma persistente fragilidade de nossa Corte Suprema. Apenas 
em 2005, com a adoção de da súmula vinculante, completou-se um ciclo de concentração de poderes nas mãos 
do Supremo, voltado a sanar sua incapacidade de enquadrar juízes e tribunais resistentes às suas decisões. Assim, 
supremocracia diz respeito, em primeiro lugar, à autoridade recentemente adquirida pelo Supremo de governar 
jurisdicionalmente (rule) o Poder Judiciário no Brasil. Neste sentido, finalmente o Supremo Tribunal Federal 
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imposição das decisões do Supremo pode ser considerada legítima. 

  Embora, por questões óbvias, já que o STF é o um Tribunal Constitucional, 

qualquer decisão que declare constitucional ou inconstitucional determinada lei ou ato 

normativo seja legítima, não se deve considerar legítima a imposição desta decisão ao 

judiciário com efeitos retroativos, fazendo com que as sentenças já transitadas, proferidas em 

desacordo, venham a ser simplesmente desconsideradas, ainda que esteja em fase de execução 

ou cumprimento de sentença. 

  Na hipótese de relativização prevista nos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 

único, do CPC, torna-se perfeitamente possível asseverar que estamos diante de um efeito 

pernicioso da supremocracia. Talvez, estejamos diante de uma deturpação da própria ideia de 

supremocracia. 

  Em regra, o conceito de supremacia resulta na expansão da autoridade do 

Supremo dentro do judiciário, subordinando as instâncias inferiores. Porém, no caso dos 

artigos supramencionados, não se está falando somente de expansão da autoridade incidente 

sobre os órgãos inferiores do judiciário. 

  Os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

mais do que corroborarem a autoridade do STF perante todo o judiciário, reafirmando que a 

palavra final deve ser do Tribunal Constitucional, criam situação na qual se permite que as 

decisões do Supremo sejam dotadas de força superior à própria coisa julgada.  

 O problema não reside em impor as decisões supremas perante as 

instâncias inferiores, mas de impô-las perante a coisa julgada. Com todo o respeito ao 

legislativo brasileiro, o fato é que, as se criar os artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do 

CPC, dotou-se o Supremo de poder incomensurável e, conforme defendido neste estudo, 

inconstitucional por diversas razões. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
tornou-se supremo. No caso específico, o "s" minúsculo do adjetivo vale mais que o "S" maiúsculo que 
convencionalmente reservamos aos órgãos máximos da República”. Idem. 
 



  

163  

CONCLUSÃO 

 

Com fundamento nos resultados da dissertação, torna-se necessário relevar a 

importância que a confiança assume em todos os relacionamentos humanos. Provavelmente 

esta é a assertiva que melhor resume o espírito que norteou a consecução desta dissertação, 

sendo a premissa em que se assenta o incentivo às pesquisas realizadas.  

Na delimitação do objeto de investigação, inobstante a exigência de se tomar 

como ponto de partida questões eminentemente técnicas, é certo que a preocupação ultrapassa 

as barreiras do tecnicismo. Tanto é assim que, logo no intróito do trabalho, buscou-se exaltar 

o quanto é fascinante verificar a efetiva relevância e repercussão do direito na sociedade, fato 

este que se comprova quando se está diante do estudo da coisa julgada. 

Enfrentando diretamente o tema, vale sublinhar que os apelos pró-relativismo 

ganham contornos cada vez mais delineados, indicando uma mudança de postura da própria 

de uma sociedade que, inconformada com a má qualidade da máquina judiciária – o que, 

consequentemente, ocasiona decisões extremamente questionáveis, seja em virtude do 

cometimento de injustiças, seja em decorrência de ilegalidades/inconstitucionalidades –, 

acaba se apegando a soluções extremamente questionáveis que, em um primeiro momento, 

parecem vir ao encontro de seus anseios. 

Nessa tendência, face as injustiças, ilegalidades e inconstitucionalidades, ou de 

outros problemas, passa-se a admitir um equívoco para corrigir outro. Trata-se de soluções 

questionáveis, embora, em um primeiro momento, passem a impressão de vir ao encontro dos 

clamores sociais. 

O grande objetivo condutor da dissertação foi a esperança de poder, 

modestamente, contribuir com uma possível mudança de postura daquele leitor que, 

costumeiramente, se vê fascinado pelo brilho ofuscante do relativismo, que se apega a 

questões com forte viés emocional, capaz de despertar um senso de justiça adormecido. 

Por certo, diante da abrangência do assunto, é claro que não seria possível 

tratar de todas as controvérsias inerentes ao debate, principalmente em virtude do fato de que 

o tema é deveras amplo e complexo. Por justificativa de ordem prática e científica, elegeu-se 

como cerne da dissertação a positivação do relativismo consagrado pela Lei 11.232, mais 

especificamente no bojo dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. 

No intento de apresentar síntese das conclusões a respeito dos temas abordados 

no decorrer do estudo, merece relevo o exposto a seguir:  
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(i) A primeira questão de suma relevância diz respeito ao panorama histórico da coisa julgada. 

Contrariamente do que a doutrina comumente afirma, o instituto da coisa julgada não 

representa um dogma. A história comprova a fragilidade inerente à coisa julgada: o conceito 

romanístico apresentado é capaz de ratificar tal afirmação.  

 

(ii) Por conseguinte, tratou-se da coisa julgada no ordenamento jurídico. A análise partiu da 

existência de previsão constitucional ou não da coisa julgada no ordenamento brasileiro. 

Sendo assim, apesar das eventuais divergências que possam existir, concluiu-se que o instituto 

encontra-se constitucionalmente protegido, tornando-se imprescindível uma leitura não 

estritamente literal do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.  

 

(iii) Com isso, tornou-se possível abrir caminho para investigar o ponto de partida da tese 

relativista, pois, sendo a coisa julgada prevista constitucionalmente, é de se causar estranheza 

o seu enfraquecimento na vigência do neoconstitucionalismo, que configura movimento 

tendente à valorização das normas constitucionais, que passam a possuir eficácia nunca antes 

vista. Por outro lado, as descrenças que circundam um uma máquina estatal errante parece ser 

a mola-mestra do relativismo, que, incialmente, surge em extremo clamor por justiça, um dos 

mais importantes valores constitucionalmente previstos.   

 

(iv) Visto isso, o tema passa a ser problematizado de forma mais contundente, partindo-se da 

premissa de que o recrudescimento do relativismo configuraria uma forma de mascarar as 

erronias das práticas judiciárias. Com o fim de comprovar esta afirmação, põe-se em 

evidência a doutrina de Lenio Streck, sendo feita menção à figura do juiz solipsista. 

 

(v) Outrossim, aduz-se que a análise da coisa julgada possui estreita relação com o princípio 

da segurança jurídica. Nesse cenário, o constante embate existente entre a justiça das decisões 

judiciais e o princípio da segurança jurídica dá origem ao que Habermas chama de tensão 

entre facticidade e validade, sendo certo que a melhor forma de se resolver tal dicotomia seria 

através da concepção do direito através do agir comunicativo. 

 

(vi) A posteriori, investiga-se mais a fundo o relativismo, iniciando a análise a partir da 

chamada relativização em virtude do cometimento de injustiças que, posteriormente, é 

aprimorada, dando origem à aprimorada doutrina da coisa julgada inconstitucional, que 
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representa uma alternativa inteligente para contornar as críticas que eram formuladas 

anteriormente, notadamente do que diz respeito às arbitrariedades que poderiam vir a ser 

cometidas em decorrência da abertura semântica do termo justiça. 

 

(vii) Analisadas as bases da doutrina relativista, centra-se o estudo da coisa julgada 

inconstitucional, fazendo-se alusão às precursoras doutrinas de Paulo Otero, Humberto 

Theodoro Jr. e Juliana Cordeiro de Faria. Tal estudo é fundamental para que se torne possível 

depreender as raízes históricas da coisa julgada inconstitucional.  

 

(viii) Construídas algumas premissas imprescindíveis à melhor compreensão do implemento e 

fortalecimento da doutrina da coisa julgada inconstitucional no Brasil, é pertinente a distinção 

entre coisa julgada inconstitucional originária e superveniente, diferenciação esta que é pouco 

explorada, mas necessária para o delineamento correto da temática em exame. Vale ressaltar 

não ser de menor relevo definir se a inconstitucionalidade que inquina uma decisão transitada 

em julgado existe a priori ou se surge em virtude de decisão ulterior. 

 

(ix) Trata-se, ainda, do implemento da Lei 11.232/05, que, apesar de trazer a reboque 

incontáveis avanços para o processo civil brasileiro, consagrou o relativismo através dos 

artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com isso, 

possibilitou-se que decisões já transitadas viessem a ter a sua exigibilidade rediscutida em 

virtude de posterior decisão de inconstitucionalidade exarada pelo STF. 

 

  Já em termos conclusivos, a partir da investigação dos temas acima pontuados, 

que forneceram subsídios para a tomada de conclusões desta dissertação, tratou-se da 

segurança jurídica como corolário do Estado Democrático de Direito. Foi visto, diante disso, 

que a defesa da segurança jurídica é uma conquista do cidadão, constituindo os artigos 475-L, 

§1º e 741, parágrafo único, do CPC, verdadeira afronta a este princípio.   

  Avançando na análise do assunto, verifica-se que a Lei 11.232/05, 

intencionalmente ou não, foi trazer à baila o embate entre constitucionalidade das decisões e 

segurança jurídica, privilegiando um suposto zelo pela Constituição Federal em detrimento da 

coisa julgada. 

  Certo é que o zelo pela Constituição Federal, nos dias de hoje, constitui valor 

inafastável. Porém, os citados artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo único, a pretexto de estarem 

protegendo regras e princípios constitucionais, significam, em paralelo, agressão a norma 
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igualmente constitucional que trata da inviolabilidade da coisa julgada. 

  Ora, como uma norma que se propõe a proteger a Constituição viola a própria 

Constituição? Parece, no mínimo, antagônico. Portanto, após a formação da coisa julgada, 

parece soar inequívoco que o próprio constituinte optou com consagrar a coisa julgada, sendo 

os demais valores prevalecentes somente até a formação da coisa julgada. 

  A coisa julgada constitui garantia fundamental do processo, merecendo 

proteção constitucional e fazendo jus à proteção que lhe é conferida, até mesmo como uma 

consagração ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, não havendo que se falar em 

efetividade, valor fundamental na contemporaneidade, sem estabilização das decisões 

judiciais. 

  Nessa linha de argumentação, defende-se a inconstitucionalidade dos artigos 

475-L, §1º e 741, parágrafo único, do diploma processual civil. Ao se privilegiar, ao menos 

em tese, a constitucionalidade das decisões, o legislador acabou não atentando para o fato de 

que o constituinte, previamente, já havia efetuado uma ponderação em prol da segurança 

jurídica, devendo, portanto, a ponderação constitucional prevalecer sobre qualquer 

ponderação legislativa. 

  São inúmeros os motivos que sustentam a inconstitucionalidade dos artigos em 

análise. Tentou-se, de forma pormenorizada, explicitar as principais razões que indicam a 

defendida inconstitucionalidade. Isso não quer dizer que o relativismo, necessariamente, será 

sempre algo maléfico. De toda forma, é necessário sempre enxergar além do que o senso 

comum mostra. 

Em termos gerais, o estudo leva a concluir que, abrir as portas para o 

relativismo é temerário, eis que enfraquece a coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da 

segurança jurídica. Nessa mesma linha de raciocínio, vilipendia a própria força normativa do 

direito, elemento imprescindível à sobrevivência do Estado de Direito.  

Enfim, não se pode olvidar que a confiança no ordenamento é elemento 

fundamental fomentador da credibilidade que o cidadão deposita no direito e nas instituições 

estatais, sendo esta a viga mestra que sustenta a higidez estatal. 
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