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RESUMO 
 
 

VIEIRA, Artur Diego Amorim. Revisitando o instituto da coisa julgada: a questão em torno 
de sua desconsideração. 2013, 227 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

A presente dissertação tem por objetivo analisar a possibilidade de desconsideração da coisa 
 

julgada em situações não contempladas em lei e, de igual sorte, através de mecanismos 
 

atípicos. Examina-se a realidade internacional, com especial enfoque na União Europeia, 
 

quanto ao princípio da Segurança Jurídica, que dá suporte teórico ao instituto da coisa 
 

julgada. Investiga-se sua origem histórica e suas principais características. Somente após esta 
 

exposição, adentra-se no estudo dos argumentos favoráveis e contrários à “relativização” da 
 

coisa julgada. Com espeque no modelo constitucional de garantias processuais, encerra-se o 
 

presente estudo com a exposição de nosso posicionamento no sentido da impossibilidade da 
 

desconsideração atípica da coisa julgada, sob pena de extirpação do instituto, o que 
 

representaria grave golpe na segurança jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chaves: Coisa julgada; Relativização; Impossibilidade; Segurança Jurídica. 
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ABSTRACT 
 
 

VIEIRA, Artur Diego Amorim. Facing the institute of the res judicata: the question around 
their relativization. 2013, 228 pages. Dissertation (Master in Law). Postgraduate Law 
Program (Estácio de Sá University), 2013. 
 
 
 
 
The aim of the present dissertation is to analyze the possibility of disregard of the judged 
 

subject in uncovered legal situations and, the same way, through atypical mechanisms. 
 

Examines the international reality, with special focus on the European Union, concerning the 
 

legal certainty principle, which gives theoretical support to the judged subject institute. 
 

Investigates its historical origin and its main features. Only after this exposition, penetrates up 
 

in the study of the advantageous and opposed arguments concerning the relativization of the 
 

judged subject. According to the procedural warranties constitucional model, finishes the 
 

present work with our positioning in the way of impossibility of atypical disregard of the 
 

judged subject, under the penalty of weeding the institute, which means a severe blow in the 
 

legal certainty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword: Judged Subject; Relativization; Impossibility; Legal Security. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

O ser humano sempre necessitou – e, por isso, sempre perseguiu – estar em 
 

segurança, protegido. Nas relações interpessoais que travam as noções de confiança e firmeza 
 

sempre foram consideradas como pedra de toque. Assim o é, por exemplo, no âmbito 
 

negocial, familiar, político e social. Com o Direito não poderia ser diferente. E, de fato, não é. 
 
 

Nessa perspectiva, o presente trabalho, apresentado junto ao Programa de Pós- 
 

Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, na linha de 
 

pesquisa “Acesso à Justiça e Efetividade do Processo”, como requisito parcial para a obtenção 
 

do título de Mestre, destina-se à análise da segurança jurídica, em suas diversas perspectivas, 
 

para que se viabilize o posicionamento em torno da “relativizar” a coisa julgada em hipóteses 
 

não contempladas em lei, e por mecanismos atípicos. 
 
 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No primeiro deles 
 

apresentaremos a relação entre a segurança jurídica e o Estado de Direito. Com efeito, a 
 

mencionada busca por segurança fez com que se criasse um Ente abstrato que assegurasse-a. 
 

A institucionalização do Direito e das sociedades políticas representam verdadeiras conquistas 
 

dos povos na busca pela limitação dos poderes e da arbitrariedade no seu exercício. 
 
 

A segurança jurídica é tida, portanto, como pressuposto do Estado de Direito na 
 

medida em que proporciona o trânsito do estado natural à sociedade, superando o ius incertum 
 

e convertendo-o em estado de segurança, com especial relevo para a manutenção das 
 

propriedades. Sendo entendida sob duas acepções, objetiva e subjetiva, ambas são estudadas. 
 

Naquela, destacam-se as características da estabilidade e previsibilidade dos comandos 
 

estatais, enquanto que, nesta, a proteção da confiança legítima insere-se no rol dos elementos 
 

a serem investigados. 
 
 

Diversos institutos jurídicos, dos mais variados ramos, destinam-se a promovê-la. 
 

Assim se dá, a título meramente ilustrativo, com a prescrição e a decadência, com o sistema 
 

de controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos, com as garantias contempladas 
 

aos membros dos Poderes, com os princípios da legalidade e da reserva legal, etc. Para o 
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deslinde da presente dissertação, no entanto, interessa de perto o instituto da coisa julgada, 
 

que passa a centralizar a atenção a partir do segundo capítulo. 
 
 

Dedicamos ao espaço reservado ao segundo capítulo o estudo da evolução 
 

histórica da coisa julgada, desde o direito romano, passando pelos sistemas do direito 
 

canônico e do direito português, até chegarmos ao direito brasileiro. Teremos a oportunidade 
 

de demonstrar que, inicialmente, não se distinguiam os planos da validade e existência dos 
 

atos jurídicos, sendo a sentença nula encarada como o que, para o direito contemporâneo, 
 

entende-se por inexistente. Com isso, possibilitava-se a sua desconsideração, a qualquer 
 

tempo, independente de prévia declaração neste sentido. 
 
 

No âmbito do direito pátrio, por conta da colonização, releva-se a influência 
 

exercida pelo direito lusitano. Não por outra razão, a Lei de 20 de outubro de 1823, manteve a 
 

aplicação das Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, em sua integralidade. 
 

Demonstrar-se-á que, desde a Constituição do Império, a regra da irretroatividade dos atos 
 

normativos goza de proteção constitucional, tendo sido fragilizada, em dados momentos 
 

históricos. Em sede de direito processual civil, destaca-se o Regulamento 737, de 25 de 
 

novembro de 1850, e os códigos editados pelos Estados-membros. A partir da Carta da 
 

República de 1934, a proteção da segurança jurídica tem seu âmbito de incidência alargado, 
 

mencionando-se o regime especial do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa 
 

julgada, cláusula que até hoje mantém-se vigente. 
 
 

O terceiro capítulo foi dedicado ao aprofundamento do instituto da coisa julgada, 
 

entendendo-se como questão preliminar ao desfecho do trabalho. Por meio dele, tivemos 
 

oportunidade de expor a origem da expressão, a relação com a segurança jurídica, os 
 

fundamentos jurídicos, sua natureza jurídica, seu conceito (destacando-se a insubsistência das 
 

definições legais e as propostas de Enrico Tulio Liebman, Ovídio Araújo Baptista da Silva e 
 

José Carlos Barbosa Moreira), as suas modalidades, seus elementos necessários, seus 
 

pressupostos e seus limites. 
 
 

O eixo central da proposta veiculada por esta dissertação é esmiuçada no quarto 
 

capítulo, onde se apresentam os instrumentos processuais existentes no ordenamento jurídico 
 

vigente destinados à desconsideração da coisa julgada formada. Superada esta fase, adentra-se 
 

na instigante questão em torno da desconsideração atípica da coisa julgada. Antes, porém, 
 

apresentamos algumas considerações de ordem terminológica e a evolução da problemática. 
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A opção metodológica foi pela exposição da síntese dos argumentos favoráveis e 
 

contrários à proposta de desconsideração da coisa julgada em situações e por meios 
 

processuais atípicos. A opção por esta sistemática deu-se com vistas a evitar cansar o 
 

interlocutor com a exposição de cada um dos inúmeros autores utilizados. 
 
 

No quinto e último capítulo apresenta-se nossas considerações sobre o ponto e 
 

manifesta-se nosso entendimento em torno da impossibilidade de desconsideração atípica da 
 

coisa julgada. 
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1 SEGURANÇA JURÍDICA E O ESTADO DE DIREITO 
 
 
 
 
 

1.1 Segurança 
 
 
 
 
 

No vernáculo pátrio, encontra-se para o termo segurança as seguintes acepções: 
 
 

“1. Ato ou efeito de segurar; seguração. 2. Estado do que se acha seguro; garantia. 3. 
Proteção: Os abrigos antiaéreos não oferecem segurança contra bombas atômicas. 4. 
Certeza, confiança, firmeza, infalibilidade. 5. Afirmação, certificado, protesto. 6. 
Força ou firmeza nos movimentos. 7. Penhor de garantia de uma dívida; caução. 8. 
Pessoa ou coisa que serve de estudo ou de apoio a outrem ou a outro. 9. Afoiteza, 
confiança em si, firmeza de ânimo, resolução. Prenhez das fêmeas dos 
quadrúpedes”1. 

 
Interessa, para estudo da segurança jurídica, a quarta concepção do termo exposta 

 

em linhas superiores. Com efeito, a ciência do Direito busca, com seus instrumentos, ao 
 

regular as relações intersubjetivas traçadas na teia social, estabelecer e manter o estado de 
 

“certeza, confiança, firmeza, infalibilidade”. 
 
 

É da natureza do homem – necessidade antropológica sua – a busca pela 

segurança, por estar seguro, protegido2. Os indivíduos integrantes do corpo social buscam o 
 

estabelecimento de um grau razoável de previsibilidade para que possam conduzir e planejar 
 

sua trajetória, minimizando suas inquietudes quanto ao incerto, ao desconhecido. 
 
 

Desde sempre o homem busca a maximização da estabilidade e previsibilidade 
 

das relações que estabelece com os seus pares, no intuito de desfrutar de harmônica e pacífica 

convivência3. Essa necessidade antropológica o levou, inclusive, a formar um corpo orgânico 
 
 

1  Consulta extraída do dicionário eletrônico Michaelis. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=seguran%E7a>. Acessado em 21/10/2012. 

2 “O homem, ser de si incerto e que vive na incerteza de tudo o que é inerente à sua vida e à sua morte, busca o 
certo nas coisas e atos que o cercam. Incerto quanto a seus sentimentos, busca-se fazer certo dos atos que lhe 
são externos” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Coisa Julgada e o Vício de 
Inconstitucionalidade. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: 

 

direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 2. ed., ver. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 168). 

3 “(...) segurança jurídica e harmonia das relações sociais representam a essência da proteção e da certeza do 
direito, na medida em que em nome dela é que se busca a sua realização e que é em nome dessa mesma 
realização que se desenvolve todo o objeto da ciência do direito (...)” (FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. 
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com os que o cercam, abdicando de parcela de sua liberdade em prol da criação de um Ente 
 

abstrato, que recebe o poder para regular as relações jurídicas a serem estabelecidas entre os 
 

integrantes do corpo social, bem assim aquelas que os indivíduos travam com ele, o Estado. 
 
 

Com o passar do tempo, esta permanente busca de segurança acarretou o 
 

aperfeiçoamento das instituições, tanto as sociais quanto à do Estado. É justamente na relação 
 

estabelecida entre os órgãos estatais e os cidadãos que se vislumbra com maior nitidez a 
 

repercussão da segurança no poder político. 
 
 

A “inicial estabilidade oferecida pelo Estado liberal através de suas constituições e 
 

declarações de direitos, consolidando a hegemonia da classe burguesa, não conseguiu resistir 

aos efeitos maléficos do divórcio entre o Estado e Sociedade”4 que se deu em virtude do 
 

exacerbado individualismo reinante naquela concepção. 
 
 

Com o declínio das teses individualistas e o advento do Estado Social – que 
 

implementa uma crescente intervenção estatal com vistas à manutenção do equilíbrio social – 

dá-se uma tentativa de reaproximação do poder público com a sociedade5. No entanto, o 
 

estado Social restou caracterizado como uma história de crise, na medida em que estas 
 

intervenções, ao lado da crescente inflação legislativa e da queda de juridicidade das 
 

constituições, geraram uma crise de estabilidade nas relações individuais, em nítido desabono 
 

da segurança jurídica. 
 
 

Ao lado da vertente jurídica da segurança, há ainda o seu âmbito social. Nos dias 
 

atuais, os indivíduos possuem um rol alargado de incertezas, originadas não só dos 

tradicionais motivos de insegurança, mas também pela evolução6 permanente de ideias e 
 

aspirações, bem como pela instabilidade institucional, social e econômica vivenciada em todo 
 
 
 
 
 
 
 

O ato jurídico perfeito e a segurança jurídica no controle de constitucionalidade. In: ROCHA, Cármen Lucia 
Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa 
julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 214). 

4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10ª edição. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 205. 
5 “(...) reaproximação entre as esferas pública e privada, num processo que se poderia denominar, concomitante e 

reciprocamente, como sendo de estatização da sociedade e de socialização do Estado” (LEAL, Mônia Clarissa 
Hennig. Verbete: Estado de Direito. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Coord.). Dicionário de Filosofia do 
Direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 292). 

6 Notadamente dos processos de produção, de informação e das técnicas científico-tecnológicas. 
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o globo, que acarretam uma intensa atividade reformista, aptas a ensejar sensação de 

permanente sujeição aos riscos sociais7-8. 
 
 

Também há de se ter em conta a segurança em sua conexão relativa ao âmbito 
 

político internacional, especialmente no que concerne às posições ideológicas conflitantes e 
 

colidentes, agravado pela imposição de valores de modo unilateral, acarretando um 
 

sentimento de revolta, que vem impulsionando uma onda nefasta de atentados terroristas. 
 
 

Vivencia-se um momento peculiar, no qual o interregno das transformações e 
 

inovações reduz-se de modo drástico a todo momento. O desenvolvimento da globalização, 
 

nas suas vertentes econômica, política e cultural, e os avanços tecnológicos ou científicos, 

como os realizados, com impressionante velocidade, no decorrer do século XX9, repercutem 
 

de forma direta na esfera jurídica dos indivíduos, através de constantes alterações nas relações 
 

que travam, seja com outras pessoas privadas ou mesmo com o poder público. 
 
 

Impende salientar, tomando por base lições extraídas de Costa10, que o termo 

médio11, entendido como a medida ideal do balanceamento entre as ideias de segurança e 
 

avanço, é comumente buscado na seara jurídica, na medida em que: 
 
 

“(...) o ordenamento jurídico é perpassado por uma secular relação de tensão entre 
permanência e ruptura, estabilidade e mudança, entre o que tende a ser eterno e o 
que tende à perpétua mudança. Em outras palavras, o ordenamento jurídico, tal qual 
a vida, equilibra-se entre os pólos da segurança (na abstrata imutabilidade das 
situações constituídas) e da inovação (para fazer frente ao pânta rei). Assim, na 
relação (que é fundamental) entre tempo e direito, a expressão ‘princípio da 

 
 
7 Para Canotilho, a noção de risco possui variadas acepções, sendo imperioso atentarmos para: “(1) os perigos 

(conhecidos e desconhecidos) gerados pela moderna tecnologia; (2) as ameaças de toda a civilização planetária 
(Beck); (3) as potencialidades do domínio tecnológico da natureza e da pessoa; (4) os desafios colocados às 
comunidades humanas no plano da segurança e previsibilidade perante eventuais catástrofes provocadas pela 
técnica e pela ciência”. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª 
edição. Coimbra: Almedina, 2001, p. 1304). 

8 Pérez Luño menciona os riscos advindos da ameaça nuclear, da degradação do meio ambiente, assim como de 
determinados usos da engenharia genética e da informática (PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad 
Jurídica. 2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 21). 

9 SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica e o sistema de invalidades dos atos 
administrativos no direito brasileiro. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007 (Currículo Permanente. Caderno 
de Direito Administrativo: módulo 2), p. 40. 

10 COSTA, Judith Martins. A Re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o Estado e os 
cidadãos: a Segurança como Crédito de Confiança. Revista CEJ, Brasília, n. 27, out./dez., 2004, p. 113. 

11 “Direito e Segurança andam juntos. Claro: o direito põe-se para dar segurança, pois, para se ter insegurança, 
direito não é necessário. Mas a segurança não é imutabilidade, pois esta é própria da morte. A vida, esta, rege-
se pelo movimento, que é próprio de tudo que vive. A sociedade, como o direito que nela e para ela se cria, é 
movível. O que se busca é a segurança do movimento” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da 
Coisa Julgada e o Vício de Inconstitucionalidade. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição 

 

e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a 
José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 168). 
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segurança jurídica’ marca, como signo pleno de significados que é, o espaço de 
retenção, de imobilidade, de continuidade, de permanência – valoriza, por exemplo, 
o fato de o cidadão não ser apanhado de surpresa por modificação ilegítima na linha 
de conduta da Administração, ou por lei posterior, ou modificação na aparência das 
formas jurídicas”. 

 
Estas circunstâncias, como procurou-se expor, acarretam uma vertiginosa 

sensação de insegurança12, que acaba por provocar reflexos nas mais variadas áreas do 
 

conhecimento humano, como a filosofia, a sociologia, a economia e, estreitando a abordagem 
 

proposta, também sobre o direito, especialmente quando se tem em conta as relações jurídicas 
 

que envolvem o individuo e o Estado em polos opostos. 
 
 
 
 
 

1.2 Estado de Direito 
 
 
 
 
 

O Estado de Direito originou-se da consolidação dos ideais liberais burgueses, 
 

sendo institucionalizado, inicialmente (final do século XVIII), pelo modelo de Estado Liberal. 
 

Nasceu em contraposição ao regime vigente até então, que se baseava na centralização e 

personalização13 do poder nas mãos do monarca, que o exercia com exclusividade. Esta 
 

sistemática acabava por acarretar uma gama de privilégios atrelados a certos grupos, como a 
 

nobreza e o clero. 
 
 

A classe burguesa, mercantil, não obstante concentrar cada vez mais recursos e ser 
 

a financiadora da burocracia estatal, encontra-se alijada do poder político, ou mesmo dos 
 

debates em torno dele. Essa exclusão acaba por eclodir nas Revoluções burguesas da segunda 
 

metade do século XVIII, justificadas pela necessária superação deste modelo personalista de 
 

poder. 
 
 
 
 
 

12 “Por todo o mundo, indivíduos se sentem inseguros quando seus direitos e os direitos de outros estão em 
perigo. Aplicar uma definição mais ampla de segurança implica alocar a liberdade de não ter seus direitos 
ameaçados no cerne da análise da segurança” (Economic and Social Council, Commission on Humam Rights, 
Reporto f the High Commissioner submitte pursuant to General Assembly resolution 48/141 – Human rights: a 
uniting framework, Fifty-eighth session, E/CN.4/2002/18, 27 February 2002, par. 26, apud IKAWA, Daniela. 
PIOVESAN, Flavia. Segurança Jurídica e Direitos Humanos: o Direito à Segurança de Direitos. In: ROCHA, 
Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito 
e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009, p. 48). 

13 A célebre frase do Rei da França, Luís XIV: “L’État c’est moi” (O Estado sou eu) demonstra a confusão que 
existia naquela época em relação às figuras do Estado e de seu Governante. 
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O ponto de partida para o novo regime, portanto, deu-se pela pretensão de 
 

igualdade jurídica e em nome do exercício pleno das liberdades individuais, especialmente ao 
 

direito à vida, à liberdade e à propriedade. 
 
 

Fez-se necessário, então, a constituição de um novo centro irradiador de Poder. 

Daí surge a ideia do contrato social14, como implementador de um ente despersonalizado, que 
 

passaria a emanar os ditames do corpo social. Esta nova ordem funda-se nos princípios da 
 

distribuição (legalidade) e da organização (separação dos poderes, que se dividem em 
 

competências circunscritas), que acabam por impor sérias limitações ao agir estatal. 
 
 

As competências e atribuições do Estado são demarcadas de forma bastante clara 

pela lei15 – não a lei do rei, de outrora, mas a lei representativa da vontade geral, de cunho 
 

representativo. 
 
 

Para viabilizar essas pretensões, desenvolve-se, por conseguinte, a ideia de 
 

necessária mensurabilidade de todas as manifestações do poder do Estado, pela qual todas as 
 

atividades de poder devem ter um funcionamento calculável e previsível, por meio da 

existência de normas pré-fixadas, destinadas a pautar condutas futuras16. 
 
 

A concepção sobre o Estado de Direito possui duas faces, podendo ser estudada 
 

em seus aspectos material ou formal. Quando se refere à vertente material do Estado de 
 

Direito, deve-se ter em mente que os seus elementos estruturantes são as ideias de justiça e de 

segurança jurídica17. 
 
 
 
 
14 Entendido como o “resultado de um pacto firmado e criado por homens livres e iguais, que a ele delegam a 

função de assegurar suas liberdades e os seus direitos, impossíveis de serem plenamente exercidos em meio ao 
Estado de natureza, originário, onde a ausência de limites estabelecidos com relação a eles acaba por impedir a 
sua real fruição” (LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Verbete: Estado de Direito. In: BARRETO, Vicente de Paulo 
(Coord.). Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 290). 

15 “Para confortar-se no sentido de que pelo menos o que lhe vai no entorno é estável, o homem constitui em 
direito a segurança do seu patrimônio de bens jurídicos, o que fundamenta os sistemas normativos desde a 
Antiguidade” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Coisa Julgada e o Vício de 
Inconstitucionalidade. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: 

 

direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 168). 

16 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Verbete: Estado de Direito. In: BARRETO, Vicente de Paulo (Coord.). 
Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 291. 

17 “(...) o direito não nasceu na vida humana por virtude do desejo de prestar culto ou homenagem à ideia de 
justiça, mas para satisfazer uma ineludivel urgência de segurança e de certeza na vida social” (SILVA, José 
Afonso da. Constituição e Segurança Jurídica. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e 

 

segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a 
José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 15.). 
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De outra ponta, quando se debruça sobre o aspecto formal do Estado de Direito, 
 

vários componentes possuem relevo, dentre os quais destacam-se: i. a existência de um 
 

sistema de direitos e garantias fundamentais; ii. a divisão das funções do Estado, de modo que 
 

haja razoável equilíbrio e harmonia entre elas, bem como entre os órgãos que as exercitam, a 
 

fim de que o poder estatal seja limitado e contido por “freios e contrapesos” (checks and 
 

balances); iii. a legalidade da administração pública; e iv. a proteção da boa fé ou da 
 

confiança (Vertrauensschutz) que os administrados têm na ação do Estado, quanto à sua 
 

correção e conformidade com elas. 
 
 

Conforme será visto com mais vagar no desenvolvimento do presente trabalho, 
 

existem situações em que estes elementos integrantes do Estado de Direito se chocam, 
 

incumbindo ao intérprete a missão de conciliá-lo, tudo com o intuito de se proporcionar a 
 

menor restrição possível a cada um deles. 
 
 
 
 
 

1.3 Segurança e Estado de Direito 
 
 
 
 
 

A constante busca pela segurança há de ser considerada a grande mola propulsora 
 

da história jurídica. A institucionalização do Direito e das sociedades políticas representam 
 

verdadeiras conquistas dos povos na busca pela limitação dos poderes e da arbitrariedade no 
 

seu exercício. 
 
 

Para Sarlet18: 
 
 

“o clamor das pessoas por segurança (...) e – no que diz com as mudanças 
experimentadas pelo fenômeno jurídico – por uma certa estabilidade das relações 
jurídicas, constitui um valor fundamental de todo e qualquer Estado que tenha a 
pretensão de merecer o título de Estado de Direito(...)”. 

 
Ao comentar a força normativa da constituição, e a necessária reiteração de atos 

que a implementem e a mantenham, Clève19 conclui pelo necessário comprometimento dos 
 

atores públicos e privados, afirmando que: 
 
 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: Dignidade da pessoa 

humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: 
ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 86. 
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“se é certo que o processo democrático não se encerra na instituição de normas, nem 
se esgota em rompantes, é certo também que a Constituição, o Estado Democrático e 
a República requerem estabilidade (...) que não se confunde com aprisionamento, 
congelamento, imutabilidade, exige comedimento, cálculo e planejamento”. 

 
O mecanismo de manutenção das liberdades20 por meio da organização do poder 

 

político e a completa submissão ao direito posto encontrou seu ápice no início da era 
 

moderna, pela filosofia iluminista, ancorada em quatro matizes principiológicos: 
 

consentimento individual, representação e governo representativo, constitucionalismo e 
 

soberania popular. 
 
 

A tradição contratualista21, visando justificar a criação do Estado, inclui a 
 

segurança como um dos pressupostos, assim como uma das funções do Estado, e se debruça 
 

na seguinte “cláusula comutativa: recebe-se em segurança aquilo que se concede em 

liberdade”22. 
 
 

Trata-se de pressuposto do Estado, na medida em que esta corrente filosófica 
 

concebe o trânsito do estado natural à sociedade, por meio da superação do ius incertum e a 
 

sua conversão em estado de segurança, com especial relevo para a preocupação na 
 

preservação da propriedade. 
 
 

É assim que Hobbes23 considera o cuidado no que concerne à sua própria 
 

conservação como a finalidade, o designo dos homens – que amam naturalmente a liberdade e 
 

o domínio sobre os outros – através da inserção da restrição sobre si mesmos, e a consequente 
 

transferência de cada uma destas limitações ao Estado. Ele entende que a incerteza dá o tom 
 
 
 
 
 
19 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Crédito-Prêmio de IPI e Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. Revista 

de Direito Administrativo e Constitucional, vol. 22. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 2. 
20 Sampaio identifica um contra-senso, na medida em que “as liberdades modernas pressupõem um Estado 

mínimo, mas, simultaneamente, abjuram o pluralismo de ordens jurídicas: somente o direito positivo, o direito 
estatal é capaz de garantir as liberdades” (SAMPAIO, José Adércio Leite. Expectativa de Direito e Direito 
Adquirido como Franquias e Bloqueios da Transformação Social. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes 
(coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. 
Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, p. 270). 

21 “O contratualismo é a forma específica através da qual o Estado é concebido como ente artificial, produzido 
não a partir da natureza, mas da concordante vontade dos indivíduos” (BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da 
Política. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 118). 

22 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo. Reflexões sobre 
direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos meios de comunicação. Temas de 
direito constitucional – tomo I, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 50. 

23 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova cultura, 1997, p. 141. 
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negativo ao sistema capitalista, obstruindo o progresso da comunidade e gerando 

insegurança24. 
 
 

O indivíduo hobbesiano pactua – e consequentemente deixa o estado de natureza e 
 

adentra a sociedade civil – pelo medo da morte violenta, ou melhor, para preservar a vida e 

assegurar a paz25. 
 
 

Segundo Locke, somente na sociedade civil ou política vislumbram-se adequadas 

condições para a observância das leis naturais e para a manutenção das propriedades26, ao 
 

passo que Kant enxerga o Estado como um ente que possui um valor moral, apto a garantir as 

condições de existência da liberdade27. 
 

Já Rousseau28, que, diferentemente dos demais contratualista, enxerga na 

sociedade o fator negativo para o exercício das liberdades humanas29, fundamentando a 
 

origem do Estado na busca pela segurança e a consequente celebração do contrato social 
 

afirma: 
 
 

“Suponho que os homens que chegam a este ponto, em, que os obstáculos que 
impedem sua conservação no estado de natureza, levam, por sua resistência, para as 
forças que cada indivíduo pode empregar para se manter nesse estado. Esse estado 
positivo, então, não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse sua 
maneira de ser”. 

 
 
 
 
24 A ausência do Estado enseja “guerra perpétua de cada homem contra seu vizinho, na qual portanto cada coisa 

é de quem a apanha e conserva pela força, o que não é propriedade nem comunidade, mas incerteza” 
(HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova cultura, 1997, p. 150). 

25 POGREBINSCHI, Thamy. Thomas Hobbes. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de 
filosofia do direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 443). 

26 “No estado de natureza, além de sua independência individual, o homem possui também o poder de punir os 
que descumprem os preceitos da natureza (entre eles, o respeito pela propriedade). Na medida em que o estado 
de natureza se desenrola, a relativa harmonia aí experimentada pode facilmente ruir (o estado de natureza para 
Locke é, ao mesmo tempo, uma ideia abstrata deduzida da racionalidade humana, e um fato histórico, não só 
passado, mas também presente – como a América e as monarquias absolutas, e futuro – como a possibilidade 
de dissolução do governo legítimo). Daí a necessidade de estado de sociedade. Sem ele, o risco de 
transformação do estado de natureza em um estado de guerra é muito grande, uma vez que a violação das leis 
naturais e os conflitos daí decorrentes (cada homem tem o poder de punir a violação da Lei natural por 
outrem), além de inevitáveis, não poderiam ser apreciados por um juiz imparcial (afinal, quando envolvidas, as 
partes tendem a se favorecer de modo abusivo e a punir excessivamente o outro)” (FILHO, José Carlos 
Moreira da Silva. John Locke. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do direito. 
São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 548). 

27 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 118. 
28 ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social: princípios do direito público. 3. ed. rev. tradução e 

comentários de J. Cretella Jr e Agnes Cretella. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.39. 
29 Relevante reproduzirmos a denominada “questão J.J. Rousseau”, que o levou a construir toda a sua teoria a 

respeito do Estado, constante logo no inicio de “Do Contrato Social”: “o homem nasce livre, e por toda a parte 
encontra-se a ferros”. 
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Na visão de Hume, existem três espécies de bens almejados pelos indivíduos: 
 

físicos, mentais e bens exteriores, ou posses materiais. Estes, por serem de existência limitada 
 

e por admitirem transferência, quando cotejados com o egoísmo humano, acarretam uma 

natural sensação de instabilidade em seu gozo. A justiça, concretizada pelo entendimento30, 
 

viria para conferir estabilidade, segurança, nesta fruição. 
 
 

Ao tratar dos elementos colhidos do Direito Natural e empregar-lhe o rótulo de lei 
 

fundamental, Hume31      aborda a seara da estabilidade da posse, sua transferência por 
 

consentimento e o cumprimento de promessas, afirmando que: 
 
 

“A paz e a segurança da sociedade humana dependem intimamente da estreita 
observância dessas três leis; não há nenhuma possibilidade de se estabelecer boas 
relações entre os homens quando elas são desprezadas. A sociedade é absolutamente 
necessária ao bem-estar dos homens; e essas leis são igualmente necessárias à 
sustentação da sociedade”. 

 
É inegável a influência que esta doutrina contratualista exerceu no pensamento 

 

contemporâneo, como se percebe da afirmação da segurança como pressuposto e função 
 

indispensável do Estado de direito. 
 
 

Outra não é a visão de Marinoni32: 
 
 

“O Estado de Direito, por ter uma ampla latitude de objetivos, é um sobreprincípio, 
que se relaciona com vários outros princípios que incorporam os seus fins. Estes 
princípios são reveladores do seu conteúdo e, desta forma, constituem os seus 
fundamentos. Entre estes princípios está o da segurança jurídica, indispensável à 
concretização do Estado de Direito”. 

 
Decorre como indubitável o status jurídico da noção de segurança, especialmente 

por este reconhecimento de pressuposto do Estado de direito33. Em assim sendo, não se tem 
 

por obrigatória sua expressa menção no texto constitucional para o seu reconhecimento e 
 
 
 
 
30 “O entendimento redireciona a paixão aquisitiva, convencendo os indivíduos de que ela será melhor satisfeita 

se estiver sob controle, pois quando estabiliza a posse dos bens, garante-se a todos segurança na sua fruição” 
(GUIMARÃES, Livia. David Hume. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do 
direito. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 452). 

31 HUME, David. Tratado de natureza humana: uma tentativa de introduzir o método experimental de 
raciocínio nos assuntos morais. Tradução de Déborah Danowsky. São Paulo: Editora UNESP, 2001, p. 539. 

32     MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Inconstitucional: a retroatividade da decisão de 
(in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada; A questão da relativização da coisa julgada. 2.ed. 
rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 65. 

33     “(...) 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. 
Possibilidade de revogação dos atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder 
anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente” 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. originária Min 
Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05 de fevereiro de 2004). 
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aplicabilidade. Neste sentido, de forma pioneira, jurisprudência do Tribunal Constitucional 
 

Alemão: 
 
 

“Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre 
revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo 
de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal 
Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário 
público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela 
Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu 
domicilio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A 
pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os 
requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado 
a suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria sido pago 
indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei 
sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977”34. 

 
Referindo-se ao posicionamento do Bundesverfassungsgericht sobre a segurança 

 

jurídica no ordenamento constitucional alemão, onde não existe menção expressa a seu 

respeito, Marinoni35 conclui que “o princípio do Estado de Direito (Verfassungsstaat) tem 
 

como componente essencial a garantia da certeza do direito, que exige não apenas o 
 

desenvolvimento regular do processo, como também a estabilidade de sua conclusão”. 
 
 

Também Mello36, explanando sobre a inexistência de menção expressa à 
 

segurança jurídica no texto da Lei Fundamental, afirma que ele consiste em “essência do 
 

próprio Direito, notadamente de um Estado democrático de Direito, de tal sorte que faz parte 
 

do sistema constitucional como um todo”. 
 
 

Em um primeiro momento, seu desenvolvimento se deu no âmbito do direito 

privado37, especialmente no que se refere ao campo contratual, na sua vertente de princípio da 
 

confiança, assim como nas regras da prescrição e decadência. No direito administrativo, a 
 
 

34 ERICHSEN, Hans-Uwe, in: ERICHSEN, Hans-Uwe/Martens. Wolfgang, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. 
ed. Berlim/Nova York, 1992, p. 289 apud BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 
24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. originária Min Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado 
em 05 de fevereiro de 2004. 

35     MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Inconstitucional: a retroatividade da decisão de 
(in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada; A questão da relativização da coisa julgada. 2.ed. 
rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 64. 

36 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. rev. ampl. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 112. 

37 “La teoria de que <nadie puede ir contra sus próprios actos> ha sido aceptada por la Jurisprudencia, a 
estimar que lo fundamental que hay que proteger es la confianza, ya que el no hacerlo es atacar a la buena de 
que, ciertamente, se basa en una coherencia de comportamiento en las relaciones humanas e negociales. Es 
esta una doctrina que, al menos respecto a los países cuyo sistema jurídico nos es más afín, adquiere su 
desarrollo más relevante em el âmbito del Derecho Privado – la Jurisprudencia se refiere a quienes han 
suscitado esa confianza com su <conducta “contractua”> y a la relación entre personas <dentro de un 
“convenio jurídico”>” (ESPANHA. Tribunal Constitucional de España. Pleno. Sentencia nº 27/1981, de 20 de 
julio de 1981, BOE n. 193 de 13 de agosto de 1981. disponível em 
<http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1981-18420.pdf>, acessado em 06/12/2012) 
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segurança aparece na tentativa de se conferir maior estabilidade aos atos administrativos, 
 

criando-se os institutos da sanatória dos atos administrativos viciados, a teoria do agente de 
 

fato e o respeito à boa-fé dos administrados. Em uma fase posterior, a segurança passa a ser 

reconhecida como verdadeiro princípio constitucional38, independentemente de sua expressa 
 

menção, como visto. 
 
 

A experiência vivenciada pela humanidade com os diversos regimes totalitários 
 

demonstrou a insubsistência de um Estado de direito que busque, em nome da segurança, tão 

somente a obediência coercitiva de um sistema de normas39. Isso não basta40. 
 
 

Deve ser retirada destas experiências a lição que a segurança pode ser utilizada 
 

como um simulacro, com vistas a disfarçar um opressivo controle da sociedade por parte dos 
 

detentores de poder. No Estado democrático, a segurança age como pressuposto do direito, 
 

que não pode ser exercido de qualquer forma. Não basta obediência à legalidade estrita, mas 
 

também aos direitos fundamentais previstos na constituição, para que se garanta efetivamente 
 

o exercício das liberdades públicas. 
 
 

Embora as Constituições e Cartas de direitos humanos fundamentais – como, por 
 

exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e a 
 

Convenção Americana de São José da Costa Rica – não aludam a um direito à segurança 
 
 
38 PIOVESAN e IKAWA, analisam o direito à segurança a partir do viés do cidadão, relacionado-o à dignidade 

da pessoa humana: “Nesse sentido, o direito à segurança de direitos perfaz um direito ao não retrocesso, um 
direito à preservação de direitos já reconhecidos institucionalmente, um direito ao universalismo atemporal de 
direitos” (IKAWA, Daniela. PIOVESAN, Flavia. Segurança Jurídica e Direitos Humanos: o Direito à 
Segurança de Direitos. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: 
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 48). 

39 Descrevendo a posição de primazia da pessoa humana, PIOVESAN e IKAWA a relacionam com a crise do 
positivismo jurídico, que teria experimentado seu ápice com os regimes Fascista e Nazista. “Estes movimentos 
políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de legalidade e promoveram a barbárie em nome da 
lei (...). Basta lembrar que os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da lei e a 
obediência a ordens emanadas da autoridade competente” (IKAWA, Daniela. PIOVESAN, Flavia. Segurança 
Jurídica e Direitos Humanos: o Direito à Segurança de Direitos. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). 

 

Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em 
homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 55) 

40 “La securidad que deriva de la existencia del Estado no puede localizarse sólo en su condición de poder 
público componedor de conflictos. El Estado, que adquiere su máxima expresión en tanto juridificación del 
poder público, expresa también la seguridad a través de su función de garantia. Por ello, la seguridad en el 
Estado no podrá ser otra cosa que la seguridad mediante la positividad del Derecho; seguridad, por una 
parte, previa al conflicto, entendida como la existencia de instrumentos tuteladores de intereses individuales. Y 
seguridad, por otra parte, em tanto componedora y armonizadora de tales intereses cuando los mismos 
colisionen em eventuales conflictos” (NOVOA, César García. El Princípio de Seguridad Jurídica em Matéria 
Tributária. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 23, apud CLÈVE, Clèmerson Merlin. Crédito-Prêmio de IPI e 
Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. ano 5, 
n. 22. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 14). 
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jurídica, o constitucionalismo dos nossos dias é consciente de que um Estado de Direito é dela 

indissociável41, na exata medida em que constitui um pressuposto lógico seu. 
 
 

Do exposto, concluí-se que as noções de segurança jurídica e Estado de direito 
 

encontram-se interligadas, na medida em que a lei a todos vincula, inclusive ao poder público, 
 

que terá na observância à legalidade a mensuração da legitimidade do exercício do poder. 
 
 
 
 
 

1.4 Segurança Jurídica42 
 
 
 
 
 

A clássica e lapidar lição de Perez Luño43 sobre a segurança ajuda a expressar a 
 

vertente jurídica do termo, senão veja-se: 
 
 

“La seguridad es, sobre todo y antes que nada, uma radical necesidad 
antropológica humana y el ‘saber a qué atenerse’ es el elemento constitutivo de la 
aspiración individual y social a la seguridad: raíz común de sus distintas 
manifestaciones en la vida y fundamento de su razón de ser como valor jurídico”. 

 
A satisfação do anseio de segurança, como visto em tópico precedente, constitui 

necessidade antropológica do ser humano, e, na sua perspectiva jurídica44 não é diferente, 
 

sendo mesmo apontada, tradicionalmente, como fundamento do Estado e do Direito. Não 
 

obstante, “a segurança jurídica jamais será estritamente ‘jurídica’, já que se cuida de condição 

precípua da própria segurança pessoal e da ordem comunitária como um todo”45. 
 
 
 
 
 
41 MARINONI, Luiz Guilherme. Princípio da Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, 

Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 1225. 

42 Preliminarmente, destacamos que a expressão “segurança jurídica” é plurissignificativa, admitindo uma certa 
fluidez em relação ao seu conteúdo, circunstância que acarreta uma zona de incerteza, solucionável mediante 
análise detida dos casos concretos em que se verificam. 

43 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridad jurídica. Barcelona: Editorial Ariel, S.A., 1991, p. 8 
44 “O cidadão precisa ter segurança de que o Estado e os terceiros se comportarão de acordo com o direito e de 

que os órgãos incumbidos de aplicá-lo o farão valer quando desrespeitado. Por outro lado, a segurança jurídica 
também importa para que o cidadão possa definir o seu próprio comportamento e as suas ações” (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Princípio da Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; 
GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011, p. 1226). 

45 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: Dignidade da pessoa 
humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. In: 
ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 93. 
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Neste sentido, é lapidar a noção de Barroso46, para quem: 
 
 

“No seu desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial a expressão segurança 
jurídica passou a designar um conjunto abrangente de ideias e conteúdo, que 
incluem: 
1. a existência de instituições estatais dotadas de poder e garantias, assim como 
sujeitas ao princípio da legalidade; 
2. a confiança nos atos do Poder Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela 
razoabilidade; 
3. a estabilidade das relações jurídicas, manifestada na durabilidade das normas, na 
anterioridade das leis em relação aos fatos sobre os quais incidem e na conservação 
de direitos em face da lei nova; 
4. a previsibilidade dos comportamentos, tanto os que devem ser seguidos como os 
que devem ser suportados; 
5. a igualdade na lei e perante a lei, inclusive com soluções isonômicas para 
situações idênticas ou próximas”. 

 
Em consulta à jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia47, 

 

constata-se que a expressão "segurança jurídica" é utilizada sob diversos significados e 
 

objetivos: 
 
 

I - segurança jurídica atrelada ao respeito das regras processuais, objetivando-se 
 

impedir qualquer forma de discriminação ou tratamento arbitrário na administração da justiça, 
 

como se extrai da decisão de reapreciação no processo C-334/12 RX, julgado em 12/07/2012; 
 
 

II - segurança jurídica como estabilidade e previsibilidade decorrente da 
 

obrigatoriedade do estado-membro respeitar e observar as decisões tomadas no Tribunal de 
 

Justiça da União Européia. Na Tomada de posição nº C-92/12 PPU encontra-se o seguinte 
 

trecho, de curial relevância para a presente pesquisa: 
 
 

"Importa referir, a este propósito, que nos termos do artigo 56.°, n.° 3, do 
regulamento as normas relativas à aprovação são reguladas pelo direito nacional do 
Estado-Membro requerido. Porém, resulta do princípio da efetividade estarem os 
Estados-Membros obrigados a adotar regras e processos claros no contexto da 
aprovação a que se refere o artigo 56.°, a fim de garantir segurança jurídica e 
celeridade. Nos termos do artigo 53.°, a autoridade não competente deve transmitir à 
autoridade competente as comunicações que receba. Desta forma, a autoridade 
central que se limita a responder a um tribunal, que lhe pede aprovação, dizendo que 
não é competente e sem indicar qual é então essa autoridade competente, viola as 
obrigações resultantes do regulamento, pois as perdas de tempo e as incertezas na 
procura da autoridade competente protelam desnecessariamente a emanação da 
ordem de colocação e afetam assim negativamente o superior interesse da criança, 
que o regulamento visa assegurar". 

 
III - segurança jurídica como garantia do contraditório, condicionando a prolação 

 

de ato administrativo prejudicial aos interesses dos cidadãos à sua prévia e formal notificação. 
 
 
46 BARROSO, Luís Roberto. Em algum lugar do passado. Segurança jurídica, direito intertemporal e o novo 

Código Civil. Temas de direito constitucional, t. III, 2. ed., rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 133. 
47 Consulta efetuada no seguinte endereço eletrônico: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>. 
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Confira-se, no julgamento da Tomada de posição nº C-83/12 PPU, oportunidade em que se 
 

analisava a responsabilidade penal de passadores que auxiliam à imigração ilegal de nacionais 
 

de países terceiros que possuem vistos obtidos de forma fraudulenta mas ainda não anulados, 
 

a seguinte passagem: 
 
 

"A anulação de um visto é uma decisão administrativa que depende de um exame de 
provas que demonstram que a sua emissão não era justificada. Esta decisão é, em 
seguida, notificada ao titular. Com efeito, as exigências da segurança jurídica 
proíbem que essa apreciação, bem como qualquer decisão administrativa que a 
expresse possam ser opostas ao titular do visto sem que este disso seja formalmente 
notificado". 

 
IV - segurança jurídica como um dos fundamentos, ao lado do princípio da 

 

igualdade de tratamento e do dever de transparência, justificadores da exigência de exposição 
 

das causas de recorrer de forma clara, precisa e unívoca, competindo ao órgão jurisdicional de 
 

reenvio a verificação deste requisito de admissibilidade, como se extrai do despacho da 
 

Oitava Secção, de 16 de fevereiro de 2012, no Processo C-612/11; 
 
 

V - Segurança jurídica como exigência de previsibilidade dos atos oriundos do 
 

poder público, através da ciência prévia das regras do jogo, conforme se extrai da seguinte 
 

passagem das conclusões do advogado-geral Yves Bot, apresentadas em 02 de outubro de 
 

2012 no processo penal C‑ 399/11: 
 
 

“Permitir, de modo geral, à autoridade judiciária de execução que, nestes casos, 
subordine a entrega da pessoa sobre a qual recai o mandado à possibilidade de um 
novo julgamento equivale a acrescentar um motivo que pode levar a uma recusa de 
execução do mandado de detenção europeu. Isso contraria a vontade claramente 
expressa pelo legislador da União de estabelecer, de forma exaustiva, por razões de 
segurança jurídica, os casos em que se deve considerar que os direitos processuais 
de uma pessoa que não compareceu pessoalmente no seu julgamento não foram 
violados e que, consequentemente, o mandado de detenção europeu deve ser 
executado”. 

 
No mesmo sentido, conferir acórdãos nos processos C-592/11, C-558/11, 

 

C-524/11 e C-336/2011; 
 
 

VI - Segurança Jurídica como proteção à confiança legítima e à boa-fé, conforme 
 

se extrai do seguinte excerto do Acórdão de 18 de outubro de 2012, no processo C‑ 402/11 P: 
 
 

“(...) resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, em princípio, a revogação 
de um ato ilegal é permitida, embora os princípios da segurança jurídica e da 
confiança legítima exijam que essa revogação ocorra dentro de um prazo razoável e 
que seja tida em conta a medida em que o interessado tenha eventualmente podido 
confiar na legalidade do ato (v., neste sentido, acórdão de 4 de maio de 2006, 
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Comissão/Reino Unido, C-508/03, Colet., p. I-3969, n.° 68 e jurisprudência 
referida)”. 

 
Manifestação no mesmo sentido pode ser encontrada nos acórdãos dos processos 

 

C-525/11 e C-338/11. 
 
 

VII – No acórdão do processo C-469/11, percebe-se a segurança jurídica como 
 

interpretação unívoca dos preceitos normativos; 
 
 

VIII – Segurança jurídica como elemento essencial para o bom funcionamento do 
 

mercado interno, reprimindo as práticas comerciais desleais, conforme acórdão no processo 
 

C-428/11. 
 
 

IX – Segurança jurídica como limitação à retroatividade dos atos normativos, 
 

como se depreende do acórdão de 25 de outubro de 2012 no processo C-387/11. 
 
 

A segurança do direito é um valor jurídico que exige a positividade48 do direito, 
 

ao passo que a segurança jurídica consiste em uma garantia que decorre desta positividade. A 
 

Constituição, entendida como documento representador do direito constitucional positivo, é 
 

exatamente a quem incumbe a definição dos contornos da segurança jurídica. 
 
 

A segurança jurídica é concebida como vetor apto a assegurar a estabilidade e 
 

continuidade da ordem jurídica e previsibilidade das consequências jurídicas das condutas 
 

praticadas pelos cidadãos. 
 
 

De modo geral, as Constituições e os documentos internacionais sobre direitos 
 

humanos não delimitam os contornos, o âmbito de aplicação e incidência do direito à 
 

segurança. Utiliza-se a expressão segurança, de demasiada imprecisão, como uma cláusula 
 

geral, a abranger várias manifestações possíveis, como segurança jurídica, segurança social, 
 

segurança pública e segurança pessoal. É o que se deu, entre nós, no Preâmbulo e no caput do 
 

artigo 5º da Lei Maior. 
 
 

Sem pretensão de exaurimento, citam-se as seguintes Cartas alienígenas: 
 
 
 
 
 
48 “(...) a existência da ordem jurídica estatal, como uma ordem coativa justa, eticamente aceitável, é a garantia 

da segurança, visto que só ela é quem justifica o seu surgimento” (NOVOA, César Garcia. Seguridad Jurídica 
y Derecho Tributário. In: MELLO, Celso Antônio Bandeira de (org). Estudos em Homenagem a Geraldo 
Ataliba. São Paulo: Malheiros, 1997, v. 1: Direito Tributário, p. 45-47). 
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i. Constituição portuguesa, de 2 de abril de 1976: artigos 27.1 (“Todos têm direito 
 

à liberdade e à segurança”) e 63.1 (“Todos têm direito à segurança social”); 
 
 

ii. Constituição espanhola, de 27 de dezembro de 1978: preâmbulo (“La Nación 
 

española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 
 

cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:” ...), artigo 9.3 (“La 
 

Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
 

normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
 

arbitrariedad de los poderes públicos”), 17.1 (“Toda persona tiene derecho a la libertad y a 
 

la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
 

establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”) e 39.1 (“Los 
 

poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la família”); 
 
 

iii. Constituição do Canadá: Constitution act de 1982, cláusula 7 (“Everyone has 
 

the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof 
 

except in accordance with the principles of fundamental justice”); 
 
 

Nos termos do que sustentado, também nos documentos internacionais não se 
 

encontra menção expressa à segurança jurídica, mas ao termo genérico segurança, como se 

extrai do artigo 3º da Declaração de Direitos Humanos da ONU, de 194849; do artigo 9º.1 do 

Pacto Internacional da ONU de Direitos Civis e Políticos, de 196650; e do artigo 7º.1 da 

Convenção Americana de São José da Costa Rica, de 196951, promulgada no ordenamento 
 

jurídico pátrio através do decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. 
 
 

A preocupação com a segurança jurídica foi pioneiramente mencionada, mesmo 

que não o tenha sido feito de forma expressa, no artigo 2º52 da Declaração de direitos do 
 

homem e do cidadão, de 1789. De forma expressa, apareceu inicialmente na Constituição 
 

francesa, de 24 de junho de 1793, que em seu preâmbulo previa: “A segurança consiste na 
 
 
 
 
 
49 “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 
50 “Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado 

arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em 
conformidade com os procedimentos nela estabelecidos”. 

51 “Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais”. 
52 “O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses 

Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. 
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proteção conferida pela sociedade a cada um dos seus membros para conservação de sua 

pessoa, de seus direitos e de suas propriedades”53. 
 
 

Em que pese a ausência de manifestação expressa do legislador internacional, a 

jurisprudência das Cortes Constitucionais dos Estados Europeus54, bem assim das instâncias 
 

judiciárias supranacionais, especialmente o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e 
 

o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, vem reconhecendo a segurança jurídica em 
 

algumas de suas manifestações. 
 
 

Apesar de não constar expressamente da Constituição brasileira de 1988 a menção 
 

à segurança jurídica, é certo que uma série de conceitos, princípios e regras decorrentes do 
 

Estado democrático de direito visam tutelá-la. É assim que, em cada domínio do Direito 
 

vislumbra-se a existência de normas destinadas à sua promoção. 
 
 

A título meramente ilustrativo podem ser citados: a prescrição e a decadência; o 
 

crescente incentivo pelo manejo de jurisprudência vinculativa; o sistema misto de controle de 
 

constitucionalidade dos atos normativos lato sensu e a possibilidade de modulação, no que se 

refere ao controle concentrado55, dos efeitos da decisão; as garantias outorgadas aos membros 
 

dos Poderes; a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada; os 
 

princípios da legalidade, publicidade e razoabilidade; os princípios da reserva legal, da 
 

anterioridade, da presunção de inocência, assim como as limitações ao poder de decretar 
 

prisão; o casamento e a ordem de vocação hereditária; a regulação jurídica da atividade 
 

econômica. 
 
 
 
53 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo. Reflexões sobre 

direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos meios de comunicação. Temas de 
direito constitucional, t. I, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 50. 

54      Cite-se a Sentença nº 27/1981 proferida pelo Tribunal Constitucional Espanhol, analisando a 
constitucionalidade dos artigos 36, 37, 38 e 43 da Lei nº 74, de 20 de dezembro de 1980 em face do artigo 
134.7 da Constituição Espanhola (“La ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos 
cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea”), bem como da disposição adicional 5ª da referida lei em 
confronto com o artigo 9.3 da Carta Espanhola (“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la 
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos.”) donde se extrai: “(...)la seguridad jurídica, que es suma de 
certeza y legalidad, jerarquia y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la 
arbitrariedad, pero que, si se agotara em la adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada 
expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita 
promover, en el orden jurídico, la jusiticia e la igualdad, en libertad” (ESPANHA. Tribunal Constitucional de 
España. Pleno. Sentencia nº 27/1981, de 20 de julio de 1981, BOE n. 193 de 13 de agosto de 1981. disponível 
em <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1981-18420.pdf>, acessado em 06/12/2012) 

55 Não há norma permitindo a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade em sede de controle 
difuso. Não obstante a questão vem sendo gradativamente discutida em âmbito jurisprudencial. 
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A segurança jurídica visa tutelar a previsibilidade56 das condutas e a estabilidade 
 

das relações constituídas no ambiente social, possuindo, com isso, uma dupla dimensão 
 

(interna/externa) em relação aos integrantes do corpo social. 
 
 

A perspectiva externa ao indivíduo é tida pela previsibilidade das atitudes de seus 
 

pares, bem como pelas consequências oriundas das suas práticas e pela interna tem-se o 
 

animus do indivíduo em relação à posição que ocupa na coletividade. 
 
 

Para que se tenha por assegurado este anseio de segurança jurídica, faz-se mister a 
 

existência de um sistema jurídico apto à sua promoção e efetivação, que será implementado 
 

por meio dos instrumentos nele previstos e disciplinados. 
 
 

As palavras de BARROSO57, neste diapasão, merecem transcrição: 
 
 

“Na política, vive-se a ampliação do espaço privado e a desconstrução do Estado 
tradicional, pela privatização e pela desregulamentação. No comportamento, 
consolidou-se o gosto pela imagem, pela análise condensada, a impressão 
superficial. A vitória do efêmero e do volátil sobre o permanente e o essencial. Vive-
se a era (i) do poder dos meios de comunicação e (ii) da velocidade. Velocidade da 
informação e velocidade da transformação: novas gerações de computadores, novos 
instrumentos de conexão em rede universal, novas fronteiras nos medicamentos e na 
genética. As coisas são novas por vinte e quatro horas”. 

 
Assim, tem-se que, em que pese todo o arcabouço jurídico – que será estudado a 

 

frente –, é imperioso a constatação no sentido de que a segurança atravessa, nos dias atuais, 

uma crise de identidade58. 
 
 
 
 

1.4.1 – Acepções objetiva e subjetiva 
 
 
 
 
 
 
56 “É o direito à segurança que define a sustentação, firmeza eficácia do ordenamento jurídico. Ele garante que 

cada pessoa pode saber de si, de seus direitos, tê-los por certos e seguros em sua aplicação, para que cada qual 
durma e acorde ciente de que os seus direitos são os que estão conhecidos no sistema, e que a sua mudança não 
se fará senão segundo o quanto nele estabelecido (...)” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Coisa 
Julgada e o Vício de Inconstitucionalidade. In: ROCHA, Cármen Lucia Antunes (coord.). Constituição e 
segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a 
José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 169). 

57 BARROSO, Luís Roberto. A segurança jurídica na era da velocidade e do pragmatismo. Reflexões sobre 
direito adquirido, ponderação de interesses, papel do Poder Judiciário e dos meios de comunicação. Temas de 
direito constitucional, t. I, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 51. 

58 Cumpre ressaltar a existência mesmo de uma linha de pensamento extremista, defendida por Jerome Frank, 
que, ao considerar a segurança jurídica como um mito, retira-lhe o caráter de valor a ser tutelado pelo 
ordenamento jurídico. Cf. FRANK, Jerome. Law and Modern Mind. New York: Brentano´s, 1930. 
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No que se refere ao conteúdo da segurança jurídica, cumpre ressaltar que a 
 

maioria da doutrina identifica um caráter dúplice, representado pelas acepções subjetivas e 

objetivas da garantia. Há, no entanto, os que não estabelecem distinções quanto ao conteúdo59, 
 

e os que enxergam a tutela subjetiva como subprincípio, implícito na concepção objetiva da 

garantia60. 
 
 

Em sede de direito comparado, percebe-se que a doutrina vem trabalhando mesmo 
 

com dois princípios distintos para expressar estas duas vertentes da segurança jurídica. Com 
 

isso, fala-se em princípio da segurança jurídica quando se pretende exprimir o aspecto 
 

objetivo da segurança jurídica, consubstanciado na estabilidade das relações jurídicas. 
 

Quando da análise do aspecto subjetivo da segurança jurídica, trabalha a doutrina alienígena 

com o princípio da proteção à confiança61. 
 
 

No direito alemão e, por influência deste, também no direito comunitário europeu, 
 

“segurança jurídica” (Rechtssicherheit) é expressão que geralmente designa a parte objetiva 
 

do conceito, ou então simplesmente o “princípio da segurança jurídica”, enquanto a parte 
 

subjetiva é identificada como “proteção à confiança” (Vertrauensschutz, no direito 
 

germânico) ou “proteção à confiança legítima” (no direito comunitário europeu), ou, 
 

respectivamente, “princípio da proteção à confiança” ou “princípio da proteção à confiança 

legítima”62. 
 

De Canotilho63 extrai-se a seguinte lição: 
 
 

“O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e 
responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da 
segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do 
Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança 
– andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o 
princípio da proteção de confiança como um subprincípio ou como uma dimensão 
específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica 
está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de 

 
 

59 MELLO, Celso Antônio bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 14ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 105. 

60 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª edição. Coimbra: Almedina, 
2001, p. 256. 

61 Para aprofundamento do tema, com citações alienígenas, confira-se: CABRAL, Antonio do Passo. Coisa 
 

julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de posições 
processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 123 e ss. 

62 SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica e o sistema de invalidades dos atos 
administrativos no direito brasileiro. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007 (Currículo Permanente. Caderno 
de Direito Administrativo: módulo 2), p. 40. 

63 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000, 
p.256 
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estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a 
proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, 
designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos 
efeitos jurídicos dos actos”. 

 
Preliminarmente, cumpre destacar que entre as concepções protetivas da 

 

segurança jurídica nas esferas objetiva e subjetiva existe uma patente relação de 

complementaridade64. 
 
 
 
 
1.4.1.1 Acepção objetiva 
 
 
 
 
 

O âmbito objetivo da garantia, também entendida por segurança jurídica stricto 
 

sensu, visa tutelar o cidadão através da imposição de limites à retroatividade dos atos 
 

emanados do Estado, por meio da regularidade estrutural e funcional do sistema jurídico e das 
 

instituições constituídas com o intuito de se assegurar a fiel observância dos preceitos 
 

delineados na Constituição e na legislação que lhes dão suporte. 
 
 

Por regularidade estrutural, deve ser entendida como função do legislativo, pela 
 

formulação regular das normas e criação das instituições integrantes do sistema jurídico. Por 
 

sua vez, tem-se que a regularidade funcional, função precípua da administração e do 
 

judiciário, quer significar o dever de cumprimento das normas por parte de todos os 

destinatários, indistintamente, vedando-se a existência de garantias e privilégios65, assim 

como a correta atuação dos órgãos aos quais incumbem a aplicação destas normas66. No 
 

direito positivo, esta última noção que se extrai do princípio da segurança jurídica é 
 
 
 
 
 
 
64 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Crédito-Prêmio de IPI e Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. Revista 

de Direito Administrativo e Constitucional. ano 5, n. 22. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 3. 
65 “Direito seguro legítimo só o é quando o seja para todos, quando essa segurança não seja apenas uma garantia 

de tranquilidade das classes dominantes, mas o seja igualmente e na mesma proporção uma garantia de vida 
digna para as classe menos favorecidas” (SILVA, José Afonso da. Constituição e Segurança Jurídica. In: 
ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e 
ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 17). 

66 “Segurança Jurídica é uma das razões do Estado, motivo pelo qual é inaceitável que qualquer órgão público 
pretenda feri-la ou desincumbir-se da tarefa de protegê-la” (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Crédito-Prêmio de IPI 
e Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. ano 5, 
n. 22. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 2). 
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representado pela sujeição de todos os poderes públicos e todos os cidadãos ao paradigma da 

legalidade67. 
 

É assim que Canotilho68, referindo-se ao sentido amplo da garantia da segurança 
 

jurídica, defende que: 
 
 

“O indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões 
públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados 
em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos deixado pelas 
autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e 
prescritos no ordenamento jurídico”. 

 
O surgimento destes princípios, atrelados às duas vertentes da segurança jurídica, 

 

se deu no Estado Social, tendo em conta a situação de dependência em que as pessoas se 
 

encontravam para com o Poder Público. 
 
 

Consistem em elementos conservadores inseridos na ordem jurídica, com vistas à 
 

manutenção do status quo e a não permitir que haja atitudes por parte do Estado, como a 
 

modificação do direito positivo, que surpreendam os administrados. 
 
 

Superada esta fase embrionária sobre o conteúdo desta garantia fundamental, 
 

passa-se ao estudo de suas consequências práticas, de seus corolários, permitindo progredir no 
 

aprofundamento da questão. Assim, inicia-se o estudo da Estabilidade e da Previsibilidade. 
 
 
 
 
 

1.4.1.1.1 Estabilidade 
 
 
 
 
 

Um dos corolários da segurança jurídica é a estabilidade do direito. Neste 

diapasão insere-se o princípio da não-retroatividade69 das leis, que encontra acento no 
 

ordenamento jurídico pátrio desde 1824, no artigo 179, §3º da Constituição do Império, bem 
 
 
 

67 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica. 2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 34-
35. 

68 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed., Coimbra: Almedina, 
2001, p. 256. 

69 Interessante relato histórico extrai-se de França: “foi preciso que as sociedades políticas (de incipiente 
conspecto) passassem do estado de fato para o estado de direito; que em meio ao direito consuetudinário se 
fosse afirmando o direito escrito; que no recesso dos preceitos ético-religiosos (faz) se fossem definindo regras 
propriamente jurídicas (jus); que tivesse surgido a noção de linha divisória entre o império da lei nova e o da 
lei antiga e, pois, da revogação de uma lei por outra” (FRANÇA, Limongi. Direito Intertemporal Brasileiro. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 20). 
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como no artigo 11, 3º da Constituição de 1891. Excluindo-se a Lei Fundamental de 1937, que, 

editada quando do Estado Novo, reduziu o alcance desta proteção ao âmbito penal70, tal 

proteção viu-se agasalhada em todas as Cartas71 nacionais, com a seguinte redação: “a lei não 
 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
 
 

Em 1934, operou-se uma inversão do discurso, admitindo-se, como regra, a 
 

retroatividade, na esteira em que foi suprimida a expressão “em caso algum” contida no texto 

submetido à votação72. 
 
 

A Lei Fundamental de 1937, nos seus artigos 13 e 122.11, restringiu a proteção da 
 

irretroatividade tão somente às matérias penais. Chegou-se mesmo a ser implementada, 
 

através da Lei Constitucional nº 08, de 12 de outubro de 1942, a redução dos vencimentos dos 
 

magistrados postos em disponibilidade ou aposentados. O Decreto nº 4.657, de 04 de 
 

setembro de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil, afirmava, até o advento da Lei nº 
 

3.238, de 1º de agosto de 1957, o efeito imediato e geral das leis, que não atingiriam as 
 

situações jurídicas constituídas de forma definitiva e a execução dos atos jurídicos perfeitos, 
 

salvo disposições em contrários. Essa aparente proteção restava enfraquecida diante da 
 

cláusula de exceção, que somente exigia permissão legal para que se efetivasse lesão às 
 

situações que pretendia tutelar. 
 
 

A Carta de 1946 resgata, no parágrafo terceiro de seu artigo 141, a redação 
 

conferida pela de 1934. Em que pese a manutenção, em sua intereza, do mencionado 
 

dispositivo, foram-lhe impingidas várias limitações ao seu conteúdo, por meio dos atos 

institucionais73 oriundos do regime de exceção implementado em 31 de março de 1964. 
 
 

Mesmo nas Constituições de 1967 e 1969 (Emenda Constitucional nº 01, de 17 de 
 

outubro de 1969) esta garantia restou prestigiada, respectivamente, nos artigos 150, §3º e 153, 
 

§3º. No entanto, tal qual se deu com a Lei Fundamental de 1946, restou ineficaz diante da 
 
 
 
 
 

70 Conforme artigos 13 e 122.11 desta Carta. 
71 Na Constituição de 1946 encontrava-se no artigo 141, §3, enquanto que na de 1967 e na Emenda 

Constitucional nº 01/69, localizava-se, respectivamente nos artigos 150, §3º e 153, §3º. Todos estes comandos 
constitucionais sofreram restrições provenientes de atos dos regimes totalitários que vigiam à época. 

72 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Direito Adquirido. Fórum Administrativo. v. 2, n. 15, maio 2002, p. 579-
581. Em sentido contrário, recusando, registre-se a posição de FRANÇA, Rubens Limongi. A irretroatividade 
das Leis e o Direito Adquirido. 6. ed., rev. e atual. do Direito Intertemporal Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2000. p. 192. 

73 Exemplificativamente, citam-se os artigos 7º do AI nº 01 e o artigo 14 do AI nº 02. 
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promulgação de diversos atos institucionais, tal como o AI nº 05 e 07, de 1968 e 1969, 
 

respectivamente. 
 
 

Tendo passado pelo percurso histórico da não-retroatividade nas Constituições 
 

nacionais, passar-se-á ao aprofundamento desta garantia constitucional nas linhas que se 
 

seguem. 
 
 

A legalidade e a irretroatividade são corolários da segurança jurídica, em seu 
 

aspecto formal, que se destinam à proteção do cidadão, assegurando-lhes que somente lhe será 
 

imputada obrigações e deveres após o prévio ingresso no ordenamento jurídico. 
 
 

A projeção ao futuro constitui característica própria dos atos normativos74, 
 

somente admitindo-se retroações em casos excepcionais, previstos expressamente, desde que 
 

respeitem aos limites existentes no sistema. 
 
 

A regra da não-retroatividade pode ser utilizada de maneiras distintas pelos 
 

ordenamentos jurídicos de cada Estado. Pode vir a receber status constitucional, sendo tratada 
 

como garantia constitucional, como se deu, originariamente, na Constituição norte-americana, 
 

ou ser relegada aos sabores da política legislativa, sendo disciplinada, como se deu entre nós, 

pelas normas infraconstitucionais75. 
 
 

Independente da opção exercida quanto à hierarquia em que a regra ingressará no 
 

sistema, também encontram-se variações no que diz respeito ao seu conteúdo. Alguns 
 

sistemas optam por valer-se da retroatividade como regra ao passo que outros, ao revés, 
 

utilizam-se da regra da irretroatividade, proibindo-se expressamente qualquer espécie de 
 
 
74 “Statutes are not to be given retroactive effect or construed to change the status of claims fixed in accordance 

with earlier provisions unless the legislative purpose so to do plainly appears” (Estados Unidos. Suprema 
Corte. United States v. Heth, 3 Cranch 399, 413 (1806)); “they never should be allowed a retroactive operation 
where this is not required by express command or by necessery and unavoidable implication. Without such 
command or implication they speak and operate on the future only” (Estados Unidos. Suprema Corte. Murray 
v.Gibson, 15 Hoe. 421, 423 (1854)), apud SAMPAIO, José Adércio Leite. Expectativa de Direito e Direito 
Adquirido como Franquias e Bloqueios da Transformação Social. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes 
(coord.). Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. 
Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 
2009, p. 284. 

75 Confira-se, neste sentido, o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 135.632-4/RS, Primeira Turma 
do Pretório Excelsio, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 10 de outubro de 1995 e publicado em 03 de 
setembro de 1999, ementado nos termos que seguem: “Agravo de Instrumento – Recurso Extraordinário – 
Servidores administrativos – Vantagens pecuniárias – Alegação de ofensa à Constituição – Inocorrência de 
conflito direto e imediato com o texto da Lei Fundamental – Aspectos meramente legais pertinentes à noção de 
direito adquirido (LICC, art. 6º, §2º) – Ofensa à Constituição por via reflexa – Ausência de impugnação dos 
fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado – Pretendido desdobramento do Recurso 
Extraordinário em Recurso Especial – Impossibilidade – Recurso improvido”. 
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retroação. É vislumbrado, ainda, um sistema intermediário, no qual a irretroatividade admite 
 

exceções expressas. 
 
 

Neste ínterim, diante da existência de ordenamentos que estabelecem a 
 

irretroatividade dos comandos normativos como regra, admitindo, entretanto, em alguns 
 

casos, a retroação, cumpre empreender à analise da limitação desta retroação. 
 
 

Estes limites podem ser de duas ordens. Entende-se por limitação subjetiva a 
 

vedação da carga retroativa do comando normativo aos direitos subjetivos individuais, como o 
 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em outro flanco, tem-se a 
 

incidência de limites objetivos nos sistemas em que o óbice que se coloca à retroação deva ser 
 

cotejada de acordo com cada situação jurídica envolvida. 
 
 

Como exemplos de retroatividade legítima podem ser mencionados o artigo 231, 
 

§6º da Constituição e o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

Aquele, declara nulos e extintos, desprovidos da produção de quaisquer efeitos jurídicos, os 
 

atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente 
 

ocupadas pelos índios, assim como a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
 

lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 
 

dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a 
 

ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
 

boa fé. Este, por sua vez, determina a redução imediata dos vencimentos, da remuneração, das 
 

vantagens, dos adicionais, e dos proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em 
 

desacordo com a Constituição, impedindo até mesmo que seja invocada a garantia do direito 

adquirido76. 
 
 

Divide-se em três campos a disciplina dos limites à retroação dos preceitos 
 

normativos, podendo a retroatividade ser considerada como: “máxima, quando a lei destrói 
 
 
 
76 Existe vasta jurisprudência na Corte Maior sobre a aplicação deste dispositivo. Por todos, menciona-se o 

Recurso Extraordinário nº 143.817-7/ES, Primeira Turma, rel. Min. Ilmar Galvão, julgado em 21 de maio de 
1996 e publicado em 30 de agosto de 1996: “Procuradores do Estado do Espírito Santo. Adicionais. Cálculo 
sob a forma de ‘cascata’. Lei posterior que alterou a forma de contagem. Direito Adquirido. Inocorrência. 
Alegada afronta aos arts. 17 do ADCT e 37, XIV, da Carta Federal. O acórdão recorrido, ao assegurar a 
membros da Procuradoria do Estado do Espírito Santo o direito de continuarem percebendo, por efeito de lei 
revogada, adicionais por tempo de serviço calculado sob a forma de ‘cascata’, com fundamento em direito 
adquirido, eximindo-se da aplicação da lei nova que determinou passasse a aludida vantagem funcional a ser-
lhes atribuída na forma prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos, incorreu em flagrante afronta às regras 
dos arts. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 37, XIV, do texto permanente da Carta 
Federal. Provimento do recurso”. 
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atos jurídicos perfeitos ou atinge relações já consumadas; passando por média, quando ela 
 

alcança os efeitos pendentes do ato jurídico verificado antes dela; até mínima, quando afeta 

apenas os efeitos dos atos anteriores, mas produzidos após a data de sua vigência”77. 
 
 

Como a Constituição é fruto do poder constituinte originário e materializa a 
 

transição entre o poder político e a ordem jurídica, não encontra qualquer limitação no 
 

ordenamento jurídico até então vigente, sendo-lhe permitido determinar, desde que o faça 
 

expressamente, a desconstituição de situações jurídicas aperfeiçoadas, ou seja, pode atacar 
 

direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisas julgadas formadas sob a regência do 
 

ordenamento anterior. 
 
 

As normas constitucionais gozam de eficácia imediata78, mas aplicam-se, em 

regra, pro futuro79, admitindo-se, no entanto, que atinjam os efeitos decorrentes de atos 

praticados no passado, desde que produzidos após sua promulgação80. 
 
 
 
77 SAMPAIO, José Adércio Leite. Expectativa de Direito e Direito Adquirido como Franquias e Bloqueios da 

Transformação Social. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: 
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 286. 

78 “As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos 
passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declaram podem alcançar até fatos consumados no 
passado (retroatividade média e máxima). Não assim, porém, as normas constitucionais estaduais que estão 
sujeitas à vedação do artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna Federal, inclusive a concernente à retroatividade 
mínima que ocorre com a aplicação imediata delas. Agravo a que se nega provimento” (BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. AgRg no AI nº 258.337-6/MG, Primeira Turma, rel. Min. Moreira Alves, julgado em 06 de 
junho de 2000 e publicado em 04 de agosto de 2000). No mesmo sentido: Recurso Extraordinário nº 242.740-
3/GO. Primeira Turma. Rel. Min. Moreira Alves. Julgado em 20 de março de 2001. Publicado no D.J. em 14 
de maio de 2001. 

79 “El ordenamento jurídico, por su propia naturaleza, se resiste a ser congelado en un momento histórico 
determinado: ordena relaciones de convivencia humana y debe responder a la realidad social de cada 
momento, como instrumento de progreso y de perfeccionamiento.Normalmente lo hace así, al establecer 
relaciones <pro futuro>. Pero dificilmente una norma puede evitar que la regla de futuro incida sobre 
relaciones jurídicas preexistentes, que constituyen el basamento de lãs relaciones venideras, y es por ello que, 
a menudo, tales normas deben contener unas cautelas de transitoriedad que reglamentan El ritmo de la 
sustentación de uno por outro régimen jurídico. La incidencia de la norma nueva sobre relaciones 
consagradas puede afectar a situaciones agotadas. (...) la retroactividad sera inconstitucional solo cuando se 
trate de disposiciones sancionadoras no favorables em la medida que restrinja derechos individuales”. 
(ESPANHA. Tribunal Constitucional de España. Pleno. Sentencia nº 27/1981, de 20 de julio de 1981, BOE n. 
193 de 13 de agosto de 1981. disponível em <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1981-
18420.pdf>, acessado em 06/12/2012) 

80 Recurso Extraordinário nº 161.320-3/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Moreira Alves, julgado em 25 de outubro 
de 1998 e publicado em 04 de dezembro de 1998: “Concubinato. Pretensão de aplicação do disposto no artigo 
226, §3º, da Constituição Federal. Os dispositivos constitucionais, quando auto-aplicáveis, exceto se 
expressamente determinarem que as suas normas alcançam os fatos consumados no passado (retroatividade 
máxima), só se aplicam para o futuro, podendo, nesse caso, ter eficácia retroativa mínima, por alcançarem 
também os efeitos, que se produzem posteriormente à promulgação da Constituição, embora decorrentes de 
fatos ocorridos anteriormente a ela, mas que persistem como causa produtora desses efeitos. No caso, tendo o 
concubinato em causa terminado antes da promulgação da atual Carta Magna, não poderia ele ser alcançado 
pelo preceito – ainda que se pretendesse ser ele autoaplicável – do §3º do artigo 226 desta que criou um 
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Não obstante destinar-se a permanência, à Lei Fundamental não cabe aspirar 
 

vigência perpétua. Assim, criaram-se mecanismo de sua compatibilização com novas 
 

realidades políticas, econômicas e sociais. Um destes mecanismos é o poder de reformá-la, 
 

representado pelo poder constituinte derivado, cuja titularidade, entre nós, é do poder 
 

legislativo. Através dele, são votadas as emendas constitucionais. 
 
 

É de crucial importância a percepção que este é constituído e regulamentado por 
 

aquele, sendo limitado pelos princípios e regras instituídos pelo poder constituinte 

originário81, dentre os quais se encontra a garantia fundamental insculpida no inciso XXXVI 
 

do artigo 5º. 
 
 

Nosso sistema constitucional não define os limites da retroação, restando ao 
 

legislador a disciplina da questão. Ao se debruçar sobre o alcance desta garantia, perceber-se- 
 

á que o legislador ordinário disciplinou cada um destes institutos no artigo 6º da Lei de 
 

Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942). Em que pese tal 
 

disciplina legal, é forçoso destacar que estes preceitos são de índole constitucionais. 
 
 
 
 
 

1.4.1.1.1-A) Efeitos temporais dos atos de poder 
 
 
 
 
 

Em decorrência da não-retroatividade, subprincípio advindo da segurança jurídica, 
 

os atos dos poderes legislativo e administrativo destinam-se ao futuro, visando prover novas 
 

situações. Somente em situações excepcionais e desde que admitidas pelo ordenamento 
 

jurídico, vislumbra-se a possibilidade destes atos produzirem efeitos que incidam sobre fatos 
 

pretéritos. 
 
 

No entanto, tal não ocorre em se tratando da atividade jurisdicional, uma vez que 
 

estas manifestações do poder estatal podem ser retroativas. É o que ocorre, 
 

exemplificativamente, com a sentença que declara a nulidade de um contrato ou que condene 
 

a reparar determinado dano, hipóteses em que o comando emergente da decisão retroagirá, 
 
 
 

instituto jurídico novo e que não dispôs posse aplicado aos concubinatos já findos. Recurso extraordinário não 
conhecido”. 

81 Entre nós o poder constituinte originário estabeleceu limitações de três ordens: circunstanciais, formais e 
materiais. 
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respectivamente, até o momento da celebração do contrato ou até a data do fato que deu causa 
 

à pretensão. 
 
 

Ao passo que a regra referente aos atos legislativos e administrativos é a não-

retroação, no que se refere aos atos jurisdicionais, ao revés, a regra é a retroatividade82. Em 
 

todos os casos, no entanto, admitem-se exceções. Nos dois primeiros, portanto, a exceção será 
 

a retroatividade, e no que tange à função jurisdicional, a exceção será a não-retroação do 
 

comando contido na sentença, como ocorre nas sentenças constitutivas, nos processos 
 

cautelares e, nos termos do já mencionado artigo 27 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 
 

1999, nas decisões de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal entenda 
 

necessário a preservação da segurança jurídica ou outro excepcional interesse social. 
 
 

Ora, se o ordenamento admite que seja excepcionada a retroatividade do comando 
 

jurisdicional na hipótese extrema de reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, há 
 

de se ter por possível tal limitação quando do exercício da jurisdição ordinária. 
 
 

Conforme será visto adiante a não-retroatividade do comando jurisdicional 
 

assume posição de relevo quando se tem em conta mudança de jurisprudência dos Tribunais 
 

Superiores, na medida em que as decisões judiciais passam a contribuir para a estabilidade e 

continuidade do direito83. 
 
 
 
 
1.4.1.1.2 Previsibilidade 
 
 
 
 
 
 
 

82 Diz-se ser a regra, pois, como se extrai de CABRAL: “Afirmar que a decisão judicial é essencialmente 
retroativa é confundir a retroação de uma norma com a eficácia declaratória da decisão. De fato, como 
geralmente leva em conta fatos já ocorridos, a decisão remete a um contexto anterior, e portanto a eficácia 
declaratória fará com que as conclusões da sentença regulem uma situação pretérita. Porém, as normas 
objetivas já existiam à época e os indivíduos, conhecendo-as, puderam sim determinar-se de acordo com as 
alternativas de conduta que se lhes apresentavam à luz do ordenamento. Por conseguinte, quando falamos em 
sentença declaratória, não estamos propriamente diante de retroação de normas”. (CABRAL, Antonio do 
Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição 
de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 494). 

83 “A estabilidade não se traduz apenas na continuidade do direito legislado, exigindo, também, a continuidade e 
o respeito às decisões judiciais, isto é, em relação aos precedentes. (...) Pouco adiantaria ter legislação estável 
e, ao mesmo tempo, frenética alteração das decisões judiciais” (MARINONI, Luiz Guilherme. Princípio da 
Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). 
Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011, p. 1229). 
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A segurança jurídica deve possibilitar aos indivíduos o planejamento de suas 
 

trajetórias de vida, de modo a conduzi-las com harmonia, o que será efetivado se houver 
 

estipulação prévia das consequências dos atos da vida, sejam os seus ou os de terceiros, que 

repercutam em sua esfera jurídica84. 
 
 

Inicialmente, a lei, entendida em sentido lato, assumia essa função, através da 
 

positivação de normas disciplinadoras das consequências jurídicas dos atos vivenciados na 
 

sociedade. Com o passar do tempo, percebeu-se que os demais atores do poder público 
 

também exerciam relevante papel neste ínterim. 
 
 

É assim que tanto o administrador público quanto o julgador geram essa desejada 
 

previsibilidade aos cidadãos, de modo que, como será exposto adiante, mesmo não estando 
 

vinculados eternamente aos posicionamentos firmados, que ensejaria o indesejável 

engessamento85 do poder público, devem levar em consideração a confiança legítima dos 
 

cidadãos ao os reverterem. 
 
 

Para que se tenha por previsível dado sistema jurídico não basta que se assegure 
 

tão somente o conhecimento da norma e a uniformidade de sua interpretação, mas que haja 
 

confiabilidade, por parte dos destinatários, na obtenção da tutela jurisdicional que se tornou 
 

previsível e estável. Este último vetor atua como termômetro da efetividade do sistema 
 

jurídico, no que concerne à sua previsibilidade. 
 
 

Esta confiabilidade também tangencia a questão da isonomia em relação aos atos 
 

advindos do poder judiciário. Com efeito, quando são levadas ao império dos magistrados 
 

duas ou mais demandas com idênticas situações fáticas, haverá lesão à isonomia se, 
 

inexistindo condições especiais em relações às pessoas que as titularizam, forem prolatados 
 

provimentos jurisdicionais que caminhem em sentido opostos. 
 
 
 
 
 

84 “É o que destaca Karl Larenz, que tem na consecução da paz jurídica um elemento nuclear do Estado de 
Direito material e também vê como aspecto do princípio da segurança o da confiança: ‘O ordenamento jurídico 
protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque 
poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre 
os homens e, portanto, da paz jurídica’ (Derecho Justo – Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, 
p.91)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº 24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. 
originária Min Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado em 05 de fevereiro de 2004). 

85 Como decorrência natural da evolução científica, cultural, social e econômica, bem como à necessidade do 
Estado em adaptar-se a elas, com vistas ao atingimento do interesse público, não estão impedidos os órgãos 
públicos de promoverem alterações em seus procedimentos e entendimentos. No entanto, referida modificação 
deve observar a garantia constitucional da segurança jurídica. 
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Ora, se as mesmas situações, submetidas aos mesmos comandos normativos, são 
 

levadas à manifestação do judiciário, a isonomia exige – sempre ressalvando as hipóteses em 
 

que as pessoas envolvidas possuam alguma condição especial – que sejam proferidas decisões 
 

judiciais similares, que direcionem-se na mesma rota. 
 
 

Da mesma forma, esta situação é prejudicial à previsibilidade, que se exige da 
 

segurança jurídica, impedindo que os jurisdicionados possam planejar suas atitudes jurídicas, 
 

ou mesmo concluir sobre a probabilidade de êxito de submeter sua pretensão ao judiciário. 
 
 

Com vista ao conhecimento das normas, o sistema jurídico apresentou-se, 
 

inicialmente, mediante um conjunto de códigos, que almejavam regular a totalidade das 
 

situações postas no corpo social. O desenvolvimento histórico mostrou a insuficiência desta 
 

metodologia codificada, que resultou em um exagerado florescer de normas especiais àqueles, 
 

cujo conteúdo resta propositalmente mantido em aberto pelo legislador. Verifica-se, portanto, 
 

a superação da desconfiança do legislador em relação aos magistrados, próprio dos 
 

revolucionários franceses, em que aquele pretendia regular e pensar a disciplina das relações 
 

intersubjetivas, restando a estes, tão somente, a sua aplicação através do método da 
 

subsunção. Assim, os juízes são chamados a integrar os conteúdos normativos cada vez mais 
 

imprecisos, repletos de cláusulas gerais e expressões com conteúdo jurídico indeterminado. 
 
 

O sistema da common law não associa o conhecimento das normas – mas das 

decisões jurisdicionais86 – à previsibilidade do sistema. Nem por isso torna-se menos efetivo, 
 

neste ínterim, do que o do civil law. Neste ponto é que surge àquele modelo, a relevância dos 
 

precedentes. 
 
 

A interpretação jurídica assume papel de destaque quando se tem em mira a 
 

possibilidade de conhecimento das normas determinativas da qualificação do agir, na medida 
 

em que, ao incidir sobre estas, determinar-lhe-á o seu real sentido. 
 
 

O movimento atual é no sentido de atribuir ao julgador a função de determinar a 
 

real dimensão normativa dos textos legislados, o que faz com que o precedente atue de forma 
 
 
86 Sobre o ponto, manifesta-se MARINONI, transplantando estas observações ao nosso sistema, de civil law: 

“Perceba-se que, quando há uma crise de colaboração na realização do direito material e os textos normativos 
encontram diversas interpretações no Judiciário, o que obviamente importa são as decisões judiciais, momento 
em que a dimensão normativa dos textos encontra expressão, e não o texto normativo abstratamente 
considerado” (MARINONI, Luiz Guilherme. Princípio da Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; 
KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2011, p. 1227). 
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decisiva não somente no common law, pois a segurança jurídica há de ser associada, 
 

hodiernamente, à possibilidade de previsibilidade tanto da lei quanto das decisões judiciais, 
 

que lhe fecharam o sentido. 
 
 

Com essa proposital imprecisão dos conteúdos semânticos das leis, que se deve ao 
 

reconhecimento da impossibilidade do legislador disciplinar todas as situações jurídicas 
 

postas na teia social, surge um natural estado de controvérsia em relação ao alcance e sentido 
 

das normas, que deverá ser solucionado pelo Estado-juiz. 
 
 

Diante deste cenário, torna-se insuficiente a mera existência formal da norma 
 

abstrata para a promoção da previsibilidade do sistema jurídico, sendo indispensável que haja 
 

estabilidade e obediência em relação aos precedentes firmados. As inconsistências normativas 
 

não autorizam interpretações mutantes aptas a causarem surpresa aos jurisdicionados. 
 
 

Não se chega a defender a posição sustentada por Marinoni87, para quem: 
 
 

“o direito legislado, ao contrário de constituir um pressuposto, representa um 
obstáculo para a segurança jurídica. Isto se dá não apenas em razão da hiperinflação 
legislativa ou em virtude de ser impossível o pleno conhecimento das regras legais, 
mas substancialmente porque o sistema de direito legislado não liga a 
previsibilidade e a confiança a quem define o que é o direito”. 

 
No entanto, mostra-se insuficiente, para se garantir previsibilidade das condutas, a 

 

mera positivação legislativa de comandos abertos, que dependem de posterior determinação, 
 

fechamento, pelo Judiciário. Assim, para que seja garantida a previsibilidade do sistema, a 
 

interpretação conferida pelo poder judiciário às normas há de ser uniforme. 
 
 

Em nosso ordenamento jurídico existem alguns mecanismos destinados à 
 

promoção da previsibilidade por parte do Poder Judiciário. Refere-se, em rol não exaustivo, 
 

aos comandos constitucionais que atribuem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo 
 

Tribunal Federal, órgãos de cúpula de nosso sistema judicial, respectivamente, a missão de 

uniformizar a interpretação de lei federal88     e de estabelecer o sentido das normas 
 

constitucionais. 
 
 
 
87 MARINONI, Luiz Guilherme. Princípio da Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, 

Eduardo Takemi; GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier. 
2011, p. 1227. 

88 Lamentavelmente, vivenciamos a era do desrespeito generalizado à uniformização plasmada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, não somente pelos demais órgãos do Poder judiciário, mas pelo próprio Tribunal da 
Cidadania. Neste sentido: “(...) torna-se estarrecedor perceber que a própria missão de garantir unidade do 
direito federal, atribuída e imposta pela Constituição ao Superior Tribunal de Justiça, é completamente 
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1.4.1.1.2-A) Função dos precedentes 
 
 
 
 
 

A jurisprudência dos tribunais, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do 
 

Supremo Tribunal Federal, encarregados, respectivamente, de conferir adequada interpretação 

da lei federal e zelar pela guarda da Constituição, assume posição de relevo89 quanto à 
 

estabilidade e previsibilidade do sistema jurídico. 
 
 

Conforme analisado em linhas superiores, a jurisprudência uniforme dos 
 

Tribunais exerce a relevante função de conferir previsibilidade em relação às decisões que 
 

serão tomadas nos casos semelhantes aos anteriormente decididos e, na mesma esteira, 
 
 
 
 

desconsiderada na prática jurisprudencial brasileira. As decisões do Superior Tribunal de Justiça não são 
respeitadas nem no âmbito interno da Corte. As turmas não guardam respeito pelas decisões das Seções e, o 
que é pior, entendem-se livres para decidir casos iguais de forma desigual” (MARINONI, Luiz Guilherme. 
Princípio da Segurança Jurídica. In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi; GALDINO, 
Flavio (org.). Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011, p. 1228). 

São elucidativas do que aqui se expõe as palavras do Ministro Humberto Gomes de Barros, plasmadas no voto-
vista do AgRg no REsp 382.736-SC, in verbis: “(...) Somos condutores e não podemos vacilar. Assim faz o 
STF. Nos últimos tempos, entretanto, temos demonstrado profunda e constante insegurança. Vejam a situação 
em que nos encontramos: se perguntarem a algum dos integrantes desta Seção, especializada em Direito 
Tributário, qual é o termo inicial para a prescrição da ação de repetição de indébito nos casos de empréstimo 
compulsório sobre aquisição de veículo ou combustível, cada um haverá de dizer que não sabe, apesar de já 
existirem dezenas, até centenas, de precedentes. Há dez anos que o Tribunal vem afirmando que o prazo é 
decenal (cinco mais cinco anos). Hoje, ninguém sabe mais. Dizíamos, até pouco tempo, que cabia mandado de 
segurança para determinar que o TDA fosse corrigido. De repente, começamos a dizer o contrário. Dizíamos 
que éramos competentes para julgar a questão da anistia. Repentinamente, dizemos que já não somos 
competentes e que sentimos muito. O Superior Tribunal de Justiça existe e foi criado para dizer o que é a lei 
infraconstitucional. Ele foi concebido como condutor dos tribunais e dos cidadãos. (...) Dissemos sempre que 
sociedade de prestação de serviço não paga a contribuição. Essas sociedades, confiando na Súmula nº 276 do 
Superior Tribunal de Justiça, programaram-se para não pagar esse tributo. Crentes na súmula elas fizeram 
gastos maiores, e planejaram suas vidas de determinada forma. Fizeram seu projeto de viabilidade econômica 
com base nessa decisão. De repente, vem o STJ e diz o contrário: esqueçam o que eu disse; agora vão pagar 
com multa, correção monetária etc., porque nós, o Superior Tribunal de Justiça, tomamos a lição de um mestre 
e esse mestre nos disse que estávamos errados. Por isso, voltamos atrás. Nós somos os condutores, e eu -
Ministro de um Tribunal cujas decisões os próprios Ministros não respeitam - sinto-me, triste. (...) Nas praias 
de Turismo, pelo mundo afora, existe um brinquedo em que uma enorme bóia, cheia de pessoas é arrastada por 
uma lancha. A função do piloto dessa lancha é fazer derrubar as pessoas montadas no dorso da bóia. Para tanto, 
a lancha desloca-se em linha reta e, de repente, descreve curvas de quase noventa graus. O jogo só termina, 
quando todos os passageiros da bóia estão dentro do mar. Pois bem, o STJ parece ter assumido o papel do 
piloto dessa lancha. Nosso papel tem sido derrubar os jurisdicionados”. 

89 Além da relevância da jurisprudência para a estabilidade do sistema, faz-se mister destacar o papel que esta 
desempenha em função da natureza aberta e complexa dos sistemas jurídicos contemporâneos, a exigir do 
judiciário o exercício de atividade próxima à de criação do direito (BARROSO, Luís Roberto. Mudança na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Segurança jurídica e modulação dos efeitos 
temporais das decisões judiciais. Temas de direito constitucional, t. IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 
272). 
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promover o princípio constitucional da isonomia entre os que se encontrem em situações 
 

análogas. 
 
 

Tendo em conta esta relevante função não deve a Corte conceder efeitos 
 

retroativos à decisão que representa mudança de jurisprudência consolidada, sob pena de lesar 
 

expectativas legítimas por ela própria implementada, assim como a boa-fé e a confiança dos 
 

jurisdicionados. 
 
 

Se é o poder judiciário que define, em última análise, qual é o direito90, a 
 

modificação de entendimento consolidado dos Tribunais sobre determinada matéria modifica 
 

o direito vigente e, sob a perspectiva do cidadão, isso equivale, em todos os elementos 
 

relevantes à alteração do próprio texto legislado. Ora, a fim de proteger o indivíduo, a 
 

Constituição ocupa-se de impor limites à inovação legislativa. Pelas mesmas razões, e na 
 

linha do que já se destacou acima, uma Suprema Corte que decide modificar sua 

jurisprudência consolidada deve preocupar-se com cuidados semelhantes91. 
 
 

Com vistas à proteção da segurança jurídica, na dimensão da confiança, o 
 

Supremo Tribunal Federal vem concedendo efeitos prospectivos, modulando os efeitos de 
 

decisões que promovam substantiva alteração em sua jurisprudência ou que representem 

mudança do critério de interpretação de normas92. 
 
 
 
 
1.4.1.2 Acepção subjetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Sobre a proeminência das manifestações do poder judiciário em relação aos atos dos demais poderes, registre-
se posição sustentada por Mendes: “(...) a atividade jurisdicional é provida de definitividade. E por isso é que 
se fala de uma certa supremacia do próprio Poder Judiciário, porque é quem passa a ter a palavra final, decisão 
final (...)” (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de 
Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 42). 

91 BARROSO, Luís Roberto. Mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. 
Segurança jurídica e modulação dos efeitos temporais das decisões judiciais. Temas de direito constitucional, 
t. IV. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 274 

92 “(...) 5. O Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da 
segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos 
efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O 
escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do 
Magno Texto” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Conflito de Competência nº 7.204-1/MG, Tribunal Pleno. 
Rel. Min. Carlos Britto. Julgado em 29 de junho de 2005, Publicado no D.J. de 09 de dezembro de 2005) 
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Já a perspectiva subjetiva, desenvolvida a partir da doutrina e jurisprudência 
 

oriundas do direito administrativo alemão, identifica-se a noção de proteção da confiança 
 

legítima nos atos, procedimentos e condutas do Estado, que representa a incidência direta da 
 

segurança jurídica objetiva nas situações pessoais dos indivíduos, manifestada pela 
 

possibilidade de conhecimento (previsibilidade) do direito pelos destinatários, assegurando-se 
 

a estes a possibilidade de saber com clareza, e de antemão, o que lhes é mandado, permitido 
 

ou proibido, de modo a organizar suas condutas presentes, bem como programar as 
 

expectativas oriundas de atuações jurídicas futuras (calculabilidade). 
 
 

Com isso, assume condição de pressuposto da liberdade do indivíduo, afigurando- 
 

se como direito fundamental, e o vincula ao princípio do Estado de Direito, “revelada pela 
 

indispensabilidade da fé do cidadão em relação à ordem jurídica, a partir da crença na 

legitimidade da conduta dos agentes públicos”93. 
 
 

Por possuir natureza de princípio, possibilita o exercício de um juízo de 
 

ponderação em face de outros valores, como a legalidade e a isonomia, sendo necessária a 
 

observância dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i.) que o cidadão tenha 
 

confiado na existência do ato administrativo e (ii.) que sua confiança seja digna de proteção 
 

sob a ponderação com o interesse público em retratação. 
 
 

Esta acepção da segurança jurídica ganhou espaço a partir da crise do positivismo 

formalista94, especialmente no reconhecimento da limitada tutela que a certeza do plano 
 

abstrato da lei – implementada pelos princípios da legalidade e da irretroatividade – confere à 
 

segurança do cidadão, e restou prestigiada implicitamente em sede constitucional, como 
 

decorrência necessária do Estado de Direito, e, de modo expresso, em nosso sistema de 
 

normas em âmbito infraconstitucional, o que se deu com a edição das Leis n° 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999 (artigos 2°95 e 5496); 9.868, de 10 de novembro de 1999 (artigo 2797) e 9.882, 
 
 
 
93 COSTA, Judith Martins. Almiro do Couto e Silva e a Re-significação do Princípio da Segurança Jurídica na 

Relação entre o Estado e os Cidadãos. In: ÁVILA, Humberto (org). Fundamentos do Estado de Direito – 
Estudos em homenagem ao Professor Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 145. 

94 Especialmente no fortalecimento da noção de independência dos conteúdos da norma e do texto normativo, 
bem como da necessidade de concreção relacionada ao âmbito revelado pela realidade social que pretende 
regular. 

95 A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica na jurisprudência do STF. in: SARMENTO, Daniel 
e SARLET, Ingo Wolfgang (coords.). Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e 
crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 342). 
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de 03 de dezembro de 1999 (artigo 1198), que dispõem, respectivamente, sobre o processo 
 

administrativo da União, a ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de 
 

inconstitucionalidade e a argüição de descumprimento de preceito fundamental. 
 
 

A lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao regulamentar o processo administrativo 
 

no âmbito da administração pública federal, enfatizou a relevância desta acepção do princípio 
 

da segurança jurídica, ao incluí-la dentre os valores que devem nortear a atuação da 
 

administração, conforme se depreende do caput de seu artigo segundo. Também merece 
 

menção o artigo 54 desta Lei, que, em concretização destes valores, estabelece o prazo de 
 

cinco anos para a anulação dos atos administrativos ilegítimos, ressalvando-se os casos em 
 

que haja má-fé do beneficiário. 
 
 

Com relação ao alcance, no tempo, dos efeitos da declaração de 
 

inconstitucionalidade, que em nosso sistema, até o advento da lei 9.868, de 10 de novembro 
 

de 1999, era resultado de construção jurisprudencial, foi se construindo, paulatinamente, uma 
 

posição menos radical no que diz respeito a se considerar a lei inconstitucional nula ab initio e 

carecedora de produção de efeitos, para se aceitar algum tipo de abrandamento99. 
 
 

A partir do momento em que a normatização deixa de ser monopólio do 

legislador100, a segurança jurídica não pode ser interpretada apenas como a proteção à 
 

irretroatividade das leis, devendo almejar a proteção do cidadão em face de todas as searas em 
 

que o Estado aja aplicando as normas. 
 
 
96 “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 
97 “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”. 

98 “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de 
preceito fundamental, 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”. 

99 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. O ato jurídico perfeito e a segurança jurídica no controle de 
constitucionalidade. In: ROCHA, Cármen Lucia Antunes (coord.). Constituição e segurança jurídica: direito 

 

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda 
Pertence. 2. ed., ver. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 211. 

100 Em que pese ser a legiferação função típica do poder legislativo, não corresponde a atividade exclusiva deste, 
admitindo-se atuação supletiva dos demais agentes políticos. Como exemplo, cita-se a competência do 
Tribunal Superior Eleitoral para expedir resoluções, com força de lei, no período das eleições. Admitindo-se a 
“abertura da normatividade à maior atuação do Poder Executivo e do Poder Judiciário e [d]a substituição da 
legalidade pela juridicidade” (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica na jurisprudência do STF. in: 
SARMENTO, Daniel e SARLET, Ingo Wolfgang (coords.). Direitos fundamentais no Supremo Tribunal 
Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 342). 
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É assim que não somente o legislador o prestigiou, assim também a jurisprudência 
 

do Supremo Tribunal Federal, que conferiu maior prestígio a esta acepção da segurança 
 

jurídica. 
 
 

O âmbito de proteção que a segurança jurídica confere à confiança legítima do 
 

cidadão faz com que a previsibilidade da atuação do Estado seja protegida, atualmente, na 

manutenção dos atos que dele advém, mesmo que contrários ao Direito101, em razão da 

necessária observância da boa-fé102. 
 
 
 
 
1.4.1.3 Tensões axiológicas 
 
 
 
 
 

Em que pese a complementaridade existente entre segurança jurídica e justiça103, 
 

principais pilares de sustentação do Estado democrático de direito nas constituições 
 

modernas, também existem situações em que estes aspectos do Estado de Direito encontram- 
 

se em lados opostos e colidentes. 
 
 

Silva104 justifica esta contraposição na incondicional validade e obrigatoriedade 
 

com a qual a segurança jurídica exige que o direito positivo se imponha no afã de regular as 
 

relações intersubjetivas, independentemente de se alcançar, no caso concreto, a realização da 
 

justiça. 
 
 
 
101 “A manutenção das situações contrárias ao ordenamento em nome da segurança jurídica deriva da ação do 

tempo em relação às posições constituídas, fazendo que, muitas vezes, o que era contrário à justiça por ocasião 
do nascimento do direito subjetivo, consolide-se a partir da sua adequação à realidade fática, que a ela se 
conforma. Nesses casos, ainda que injusto na origem, o direito deve ser mantido como medida que melhor 
atende à justiça material no presente” (RIBEIRO, Ricardo Lodi. A segurança jurídica na jurisprudência do 
STF. in: SARMENTO, Daniel e SARLET, Ingo Wolfgang (coords.). Direitos fundamentais no Supremo 
Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 349). 

102 “(...) o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa fé. 
Diz: ‘Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando 
efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que 
saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, 
[este princípio da boa fé] se aplica nas relações jurídicas de direito público’ (Derecho Justo – Fundamentos de 
Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p.95 e 96)” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 
nº 24.268-0. Tribunal Pleno. Rel. originária Min Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgado 
em 05 de fevereiro de 2004). 

103 De modo que pela justiça chegar-se-ia à segurança jurídica, e vice-versa. 
104 SILVA, José Afonso da. Constituição e Segurança Jurídica. In: ROCHA, Carmen Lucia Antunes (coord.). 
 

Constituição e segurança jurídica: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos em 
homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. 2. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 16. 
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Afinal, disputas envolvendo diferentes valores e interesses de igual dignidade 

constitucional fazem parte da realidade democrática105 e estão presentes nas relações políticas 

e sociais106. 
 
 

É o caso típico da prescrição, em que se prestigia a segurança jurídica em 
 

detrimento da justiça. No entanto, ainda no que concerne à prescrição, o vetor justiça 
 

sobrepõe-se à segurança jurídica, ao se admitir a suspensão e a interrupção de seu curso. 
 
 

O ordenamento jurídico, conforme as situações, ora dá mais peso e importância à 
 

segurança jurídica em detrimento da justiça, ora prescreve de maneira inversa, sobrepondo a 

justiça à segurança jurídica107, o que não acarreta, em nenhuma das hipóteses, a extirpação 
 

destes elementos intrínsecos do Estado democrático de direito do ordenamento jurídico. 
 
 

Sucede que há situações em que não é fácil ao intérprete identificar, no caso 
 

concreto, quais destes elementos devem preponderar. Silva debruça-se sobre a relação, por 
 

vezes conflituosas, entre o princípio da legalidade da administração pública e a segurança 
 

jurídica, em sua vertente de proteção à confiança. Para o autor: 
 
 

“A invariável aplicação do princípio da legalidade da Administração Pública 
deixaria os administrados, em numerosíssimas situações, atônitos, intranquilos e até 
mesmo indignados pela conduta do Estado, se a este fosse dado, sempre, invalidar 
seus próprios atos — qual Penélope, fazendo e desmanchando sua teia, para tornar a 
fazê-la e tornar a desmanchá-la — sob o argumento de ter adotado uma nova 
interpretação e de haver finalmente percebido, após o transcurso de certo lapso de 
tempo, que eles eram ilegais, não podendo, portanto, como atos nulos, dar causa a 
qualquer consequência jurídica para os destinatários”108. 

 
Os possíveis conflitos decorrentes da confrontação do princípio da segurança com 

 

outros valores constitucionais, que encontram-se, supostamente, em sentido oposto, em rota 
 
 

105 “Cualquier proyecto legislativo de esta índole, máxime si implica la transofrmación de un sistema que 
contiene un componente sustancial de naturaleza pública estatutária, es capaz de movilizar dialécticamente, 
em sentido opuesto, dos principios constitucionales: el de la igualdad y el de la seguridad, suscitando una 
tensión entre los mismos que es preciso afrontar mediante la búsqueda del equilíbrio deseable que, sin que 
padezcan ni uno ni outro de estos principios, consiga, al mismo tiempo, posibilitar la función reformadora de 
la Administración Pública, permitir la alternativa legítima de las diversas opciones constitucionales, que 
determina el pluralismo político y promover la Justicia sin incurrie em arbitrariedad” (ESPANHA. Tribunal 
Constitucional de España. Pleno. Sentencia nº 27/1981, de 20 de julio de 1981, BOE n. 193 de 13 de agosto de 
1981. disponível em <http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1981-18420.pdf>, acessado em 
06/12/2012) 

106 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Crédito-Prêmio de IPI e Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. Revista 
de Direito Administrativo e Constitucional. ano 5, n. 22. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 2. 

107 SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica e o sistema de invalidades dos atos 
administrativos no direito brasileiro. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007 (Currículo Permanente. Caderno 
de Direito Administrativo: módulo 2), p. 7. 

108 SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica e o sistema de invalidades dos atos 
administrativos no direito brasileiro. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007 (Currículo Permanente. Caderno 
de Direito Administrativo: módulo 2), p. 9. 
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de colisão com aqueles, exigem respostas substancialmente distintas, a depender do caso 
 

concreto. 
 
 

Como uma das possíveis manifestações patológica da segurança Jurídica, pode se 
 

trazer à baila o excessivo número de recursos postos à disposição das partes no arcabouço 
 

processual civil pátrio. Tendo sido pensado como um meio de se promover maior segurança 
 

aos atos jurisdicionais, a prática tem demonstrado que alguns recursos vêm sendo utilizados 
 

como meio de protelação, ensejador de demora processual, o que o põe em rota de colisão 
 

com a tendência atual de efetividade processual, especialmente em tempos de duração 
 

razoável do processo. 
 
 

Como visto, a atividade interpretativa vem vivenciando uma crescente relevância 
 

no sistema jurídico, em especial no que se refere às normas constitucionais. A definição de 
 

qual seja o papel dos intérpretes na aplicação das normas e quais sejam os limites que 
 

confortem esta atuação, vem provocando acalorados debates acadêmicos. 
 
 

A concepção clássica, de nítida influência da doutrina positivista, apregoa a 
 

necessária deferência do intérprete à vontade do legislador, limitando-se os aplicadores do 
 

direito à reprodução dos mandados normativos. A principal alegação desta concepção 
 

filosófica reside na circunstância de que os juízes não possuem sua atuação referendada por 
 

um processo democrático de eleição. O radicalismo destas concepções acarretou a figura do 
 

juiz robô, sob fundamento de necessidade de segurança por parte da sociedade. 
 
 

De outra ponta, utilizar-se a segurança jurídica como justificativa de combate ao 
 

assim denominado ativismo judicial representa verdadeiro sofisma, na esteira em que 
 

demonstra-se incompatível com as concepções modernas da hermenêutica jurídica. 
 

Contemporaneamente, exige-se que o Estado posicione-se ativamente na defesa dos princípios 
 

fundamentais insculpidos na Constituição e que respeite aos interesses das minorias. 
 
 

Em que pese a existência de inevitáveis situações em que o princípio da segurança 
 

jurídica e os meios destinados à sua afirmação confrontam-se com o primado da justiça e, da 
 

mesma forma, com os meios destinados à sua promoção, como o princípio da isonomia, não é 
 

correto apregoar-se a existência de antagonismo entre segurança e justiça, como se o primeiro 
 

princípio buscasse atingir objetivos díspares em relação ao segundo. 
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Tanto é assim que, ao se sustentar a subsistência de ato administrativo em nome 
 

da confiança legítima e da boa-fé do administrado, mesmo que se esteja diante de ato ilegal, 
 

tem-se a segurança jurídica atuando no mesmo sentido da justiça. O mesmo se dá em diversas 
 

outras manifestações, como nas hipóteses em que se decide um processo judicial com base em 
 

jurisprudência dominante, hipótese em que a segurança jurídica, em sua vertente da 
 

previsibilidade, estará promovendo a isonomia entre estas causas. 
 
 

Revela-se impensável a promoção da justiça efetiva sem um patamar mínimo de 
 

segurança, e vice-versa. Onde não houver segurança, há grande probabilidade de não existir 
 

justiça, pois não será possível a promoção da igualdade. Decorre daí a afirmação da segurança 
 

como um patamar mínimo para a implementação dos demais elementos, como a justiça, a 
 

liberdade e a igualdade. 
 
 

A justiça é o valor supremo do Direito e corresponde também à maior virtude do 
 

homem. Para que ela não seja apenas uma ideia e um ideal, necessita de certas condições 
 

básicas, como a da organização social mediante normas e do respeito a certos princípios 
 

fundamentais; em síntese, a justiça pressupõe o valor segurança. A justiça depende da 
 

segurança para produzir os seus efeitos na vida social. Por este motivo se diz que a segurança 
 

é um valor fundante e a justiça um valor fundado. Daí Wilhelm Sauer ter afirmado, como se 

extrai de Nader109, que, em relação ao Direito, a segurança jurídica é a finalidade próxima e a 
 

finalidade distante é a justiça. 
 
 

Defende-se uma visão de complementaridade entre segurança jurídica e justiça, 
 

sendo certo que eles convivem de modo interdependente, tendo em conta que o atingimento 

do objetivo de cada um depende do respeito mínimo ao outro110. 
 
 

Um dos instrumentos utilizados para a concretização da segurança jurídica, entre 
 

nós, a coisa julgada, objeto central do presente estudo, passará a ser o centro de nossas 
 

atenções a partir do capítulo seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
109 NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 139. 
110 “Havendo simetria entre segurança e justiça na perspectiva lógica da aplicação do direito, o conflito que se 

procura estabelecer entre ambas é de mera aparência” (NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada 
inconstitucional. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. 
e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 11); 
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2. PERCURSO HISTÓRICO DA COISA JULGADA 
 
 
 
 

O estudo da coisa julgada deve ser iniciado pela análise de sua evolução histórica, 
 

com vistas à delimitação de conteúdos mínimos existentes em cada momento histórico. Neste 
 

mote, abordar-se-á o instituto no direito romano, no direito canônico, no direito português e 
 

no direito brasileiro. 
 
 
 
 
 

2.1 Direito Romano 
 
 
 
 

Já na Roma clássica, a tutela dos direitos subjetivos violados se dava por meio da 

ação judicial111, o que impedia, ao menos parcialmente112, que os particulares solucionassem 
 

seus litígios através de atos próprios. 
 
 

Cumpre salientar que, no direito romano, esta vinculação entre ação e direito 
 

subjetivo assume vital relevância, tendo em conta que aquelas eram típicas, correspondendo 
 

cada espécie de ação a um determinado direito subjetivo, e que “os romanos, ao contrário do 
 

que sucede com os modernos, encaravam os direitos antes pelo aspecto processual do que 

pelo lado material”113. 
 
 

Tendo vigorado aproximadamente doze séculos, o processo civil romano 

experimentou significativas evoluções114 - mesmo que tenham sido concretizadas de forma 
 
 
 
 
111 Nem sempre foi assim, no entanto. Mesmo no direito romano, “verifica-se que, primitivamente (e disso 

restam traços na época histórica), era admitida a ampla defesa privada dos direitos subjetivos; a pouco e pouco, 
porém, o Estado a vai restringindo e, no direito clássico, é ela permitida apenas em algumas hipóteses: além da 
legítima defesa (fundada no princípio uim ui repellere licet = é licito repelir a força pela força), admite-se, em 
geral, a autodefesa privada ativa – assim, por exemplo, o proprietário pode expulsar de seu imóvel animais 
alheios ou pessoas que nele tenham ingressado oculta ou violentamente; ou, então, pode retomar, à força, coisa 
sua que alguém, sem direito, detenha” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e 
acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 181) 

112 Admitia-se, como ocorre com o direito moderno, o exercício de atos destinados à defesa privada de alguns 
direitos subjetivos, que se verifica quando da legítima defesa ou do desforço necessário da posse. 

113 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 182. 

114 “O sistema das ações da lei foi utilizado no direito pré-clássico; o formulário, no direito clássico; e o 
extraordinário, no sistema pós-clássico” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e 
acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 182) 
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gradativa115 – representadas pelos sistemas da legis actiones (ações da lei), do agere per 
 

fórmulas (processo formular) – utilizados na terceira etapa evolutiva mencionada abaixo – e o 
 

da extraordinaria cognicio (processo extraordinário) – representada pela última fase do 
 

processo civil romano. 
 
 

De Alves116, extrai-se que a transição da justiça privada117 para a pública, exercida 
 

pelo Estado, através de seu poder de império, se deu através de quatro etapas: 
 
 

“a) na primeira, os conflitos entre particulares são, em regra, resolvidos pela força 
(entre a vítima e o ofensor, ou entre os grupos de que cada um deles faz parte), mas 
o Estado – então incipiente – intervém em questões vinculadas à religião; e os 
costumes vão estabelecendo, paulatinamente, regras para distinguir a violência 
legítima da ilegítima; 
b) na segunda, surge o arbitramento facultativo: a vítima, ao invés de usar da 
vingança individual ou coletiva contra o ofensor, prefere, de acordo com este, 
receber uma indenização que a ambos pareça justa, ou escolher um terceiro (o 
árbitro) para fixa-la; 
c) na terceira etapa nasce o arbitramento obrigatório: o facultativo só era utilizado 
quando os litigantes o desejassem, e, como esse acordo nem sempre existia, daí 
resultava que, as mais das vezes, se continuava a empregar a violência para a defesa 
do interesse violado; por isso, o Estado não só passou a obrigar os litigantes a 
escolherem árbitro que determinasse a indenização a ser paga pelo ofensor, mas 
também a assegurar a execução da sentença, se, porventura, o réu não quisesse 
cumpri-la; e 
d) finalmente, na quarta e última etapa, o Estado afasta o emprego da justiça privada, 
e, por funcionários seus, resolve os conflitos de interesses surgidos entre os 
indivíduos, executando, à força se necessário, a sentença”. 

 

Nos dois primeiros sistemas (legis actiones e agere per formulas), a organização 
 

da instância se dava através do ordo iudiciorum privatorum, sendo o procedimento dividido 
 

em duas fases bem delimitadas. Na primeira (in iure), o processo se desenrolava perante o 

magistrado118, funcionário do Estado, e, na segunda (apud iudicem), perante o iudex119, um 
 
 
115 O direito romano possui como característica a não utilização de mudanças repentinas. Assim, estes sistemas 

não foram abolidos radicalmente pelo que lhe sucedeu. Exemplo desta sucessão paulatina se deu com o 
processo formulário que, ao substituir as ações da lei, conviveram com elas durante certo período de tempo, e, 
aos poucos, passou a ser utilizado com exclusividade, a partir da promulgação das leis Aebutia e Iuliae 
Iudiciariae. 

116 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 183. 

117 Inicialmente, a tutela dos interesses dos povos primitivos se dava pela justiça privada, sendo exercida por 
meio de atos de força dos próprios ofendidos ou do grupo a que ele pertencia. 

118 “O magistrado tem, ao mesmo tempo, o imperium e a jurisdictio, sendo que o primeiro é poder de mando, tais 
como a imposição de multas, determinação de penhora etc., e a última a autoridade de dizer o direito, 
concretizando sua aplicação. Compreende a jurisdictio três expressões: do, dicco e addico, que o magistrado 
somente pode pronunciar nos dias fastos. Pela do, é concedido um judex, ou jurado, às partes, reconhecendo, 
assim, a existência de uma controvérsia; pela dicco, atribui o magistrado a posse provisória da coisa litigiosa a 
uma das partes – o que modernamente chamaríamos de liminar –, e pela addico, é dedicada de maneira 
definitiva a posse do objeto litigioso” (LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano. São Paulo: Atlas, 
1999, p. 86). 

119 A partir do fim da República e durante todo o principado funcionavam em Roma alguns tribunais 
permanentes, que funcionavam no lugar do juiz popular, na fase apud iudice de algumas ações específicas. 
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particular escolhido pelas partes ou, na falta de consenso, escolhido dentre nomes constantes 

de uma lista, conhecido como juiz popular120, “que apura a veracidade, ou não, dos fatos 

alegados pelas partes, e, com base nisso, profere a sentença”121. 
 
 

Nestes procedimentos, tanto o magistrado quanto o juiz popular encontravam-se 
 

limitados por regras relativas ao tempo, ao lugar e à forma, razão pela qual, não exerciam 
 

livremente a iurisdictio contenciosa, diferentemente do extraordinária cognicio, onde estas 
 

limitações foram reduzidas significativamente, conferindo maior liberdade ao magistrado, 
 

que, como será exposto, atua de forma isolada nos processos judiciais. 
 
 

O processo extraordinário, como é a última etapa do histórico evolutivo do 
 

processo civil em Roma, não se utiliza deste mecanismo da ordo iudiciorum privatorum, que 
 

divide a instância em duas fases, tendo em conta que o processo desenvolve-se integralmente 
 

perante um órgão estatal. 
 
 
 
 
 

2.1.1 Sistema da legis actiones 
 
 
 
 

O sistema da legis actiones122, ou ações da lei, criado como resposta ao processo 

consuetudinário até então existente123, vigorou entre os séculos VIII e V antes de Cristo, 
 

durante a terceira etapa (arbitramento obrigatório) do desenvolvimento histórico do processo 

civil romano, e ancorou-se na Lei das XII Tábuas124. A maior parte das informações 
 

existentes a respeito deste procedimento são retiradas das Institutas de Gaio (IV, 11 a 29). 
 
 
 
120 “Juiz popular, expressão empregada por Wenger (Volksrichter), in Jörs-Wenger, Römisches Recht, 2ª ed., § 5º 

(do Abriss des Römischen Zivilprozessrechts, p. 367, nota 1), para distingui-lo do jurado moderno 
(Geschworener)” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, p. 188, nota de rodapé nº 29). 

121 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 188. 

122 “Quanto à denominacao legis actiones (ações da lei), já no tempo de Gaio (século II d.C.) não se sabia, com 
certeza, qual fosse a sua origem. Julgava-se que ela decorria ou do fato de as legis actiones se originarem da 
lei, ou, então, da circunstância de elas se conformarem com as palavras da lei” (ALVES, José Carlos Moreira. 
Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 193). 

123 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 89. 
124 “(…) Esses dez elementos (decemviri legibus scribundis) são escolhidos em comício centuriato e, ao final do 

prazo estabelecido, apresentam 10 tábuas de leis. Depois de muita discussão e resistência, entendem os plebeus 
que são elas insuficientes e, por isso, são elaboradas mais duas que recebem a aprovação de todos. Surge, 
assim, a famosa Lei das XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum), elaborada entre 450 e 449 a.C. e afixada à 
vista de todos no fórum, escritas em bronze ou carvalho. (…) As 10 primeiras tábuas tratam do direito 
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Este procedimento possui como principal característica o excessivo rigor com a 

forma, sendo pré-estabelecidos alguns rituais e expressões solenes125, sendo sua estrita 
 

observância correspondente a uma condição para o desenvolvimento regular do processo. Era 
 

vedado aos litigantes a utilização de palavras outras daquelas estabelecidas pela lei, sob pena 

de extinção do processo126. 
 
 

Desta, decorre outra característica, a tipicidade, o que acarretou a escassa 
 

utilização deste procedimento, na esteira em que somente os procedimentos disciplinados em 
 
 
 
 
 

substantivo, ou material (Direito Civil, Penal etc.), e as duas finais contêm normas de direito processual, ou 
adjetivo. O processo é oral e solene, prevendo o desenvolvimento da lide em duas instâncias: in jure e apud 
judicem; aquela perante o magistrado e esta diante do judex ou árbitro” (LUIZ, Antônio Filardi. Curso de 
direito romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 39). 

125 “Si in rem agebatur, mobilia quidem et mouentia, quae modo in ius adferri adduciue possent, in iure 
uindicabantur ampla defesa hunc modum: qui uindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat, 
uelut hominem, et ita decibat: HUNC EGO HOMINEM EX IVRE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO 
SECUNDUM CAUSAM; SICUT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI, et simul homini festucam 
inponebat, aduersarius eadem similiter dicebat et faciebat, cum uterque uindicasset, praetor dicebat: MITTITE 
AMBO HOMINEM, illi mittebant, qui prior uindicauerat, ita alterum interrogabat: POSTULO, ANNE DICAS, 
QUA EX CAUSA VINDICAVERIS? Ille respondebat: IUS FECI, SICUT VINDICTAM INPOSVI, deinde 
qui prior uindicauerat, dicebat: QUANDO TU INIURIA VINDICAUISTI, QUINGENTIS ASSIBUS 
SACRAMENTO TE PROVOCO; aduersarius quoque dicebat similiter: ET EGO TE (…)” (GAIUS. Gai 
Institutionum Commentarii Quatuor. Disponível em: http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/ 
gaius4.html. Acesso em 23/12/2012). Tradução em GAIUS, Institutas do Jurisconsulto Gaio. Tradução de J. 
Cretella; Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 184: “Se se tratasse de ações in rem, as 
coisas móveis e as semoventes, suscetíveis de serem levadas ou conduzidas a juízo, pleiteavam-se do seguinte 
modo: o autor reclamante, empunhando a varinha, tomava a coisa, um homem, por exemplo, dizendo: DIGO 
QUE ESTE HOMEM É MEU POR DIREITO DOS QUIRITES, SEGUNDO SUA SITUAÇÃO JURÍDICA. 
ASSIM, COMO DISSE, VÊ QUE O TOQUEI COM A VARINHA e, ao mesmo tempo, tocava o homem com 
a varinha. O réu dizia e fazia o mesmo. Quando as duas partes tinham pleiteado, o pretor dizia: LARGUEM 
AMBOS O HOMEM e eles largavam. O primeiro interrogava o reclamado assim: PEÇO QUE DIGAS A QUE 
TÍTULO VINDICASTE: e o segundo respondia: EXERCI MEU DIREITO TOCANDO COM A VARINHA. 
Em seguida o primeiro reclamante dizia: JÁ QUE PLEITEASTE INJUSTAMENTE, DESAFIO-TE AO 
SACRAMENTUM DE QUINHENTOS ASSES. O contratante dizia também o mesmo: E EU TE DESAFIO. 
(…)”. 

126 Um exemplo lapidar pode ser extraído das Institutiones de Gaio, onde se relata a extinção do processo em 
razão do autor ter utilizado o termo videira ao invés de árvore, pois a lei exigia a utilização desta expressão, em 
que pese as árvores do caso concreto serem, efetivamente, videiras (GAIUS. Gai Institutionum Commentarii 
Quatuor.     Disponível em: http://www.gmu.edu/departments/fld/CLASSICS/ gaius4.html. Acesso em 
23/12/2012: “Actiones, quas in usu ueteres habuerunt, legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus 
proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu 
habebantur, uel ideo, quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges 
obseruabantur, unde eum, qui de uitibus succisis ita egisset, ut in actione uites nominaret, responsum est rem 
perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de uitibus succisis actio 
conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur”. Tradução em GAIUS, Institutas do Jurisconsulto 
Gaio. Tradução de J. Cretella; Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 182-183: “As ações 
empregadas pelos antigos denominavam-se ações da lei, ou pelo fato de se originarem da lei (pois, na época, 
não existiam ainda os editos do pretor, que mais tarde introduziram novas ações), ou por se adaptarem às 
palavras das próprias leis, conservando-se, por isso, imutáveis, como os termos das leis. Daí ter-se respondido 
que perdia a ação quem, agindo por causa de videiras cortadas, empregava o termo videiras (vites); pois a Leis 
das XII Tábuas, nas quais se fundamentava a ação por videiras cortadas, empregava a expressão árvores 
cortadas (arboribus succisis) em geral”. 
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lei podiam ser submetidos ao judiciário. O processo era, em sua integralidade, oral, tanto 
 

diante do magistrado (in iure) quanto perante o iudex (apud iudicem). 
 
 

Além destas características, é importante notar que as actios legis127 submetem-se 
 

ao regime da ordo iudiciorum privatorum, que divide o transcorrer do processo em duas fases, 
 

uma perante um magistrado público e outra diante de um juiz privado, escolhido, em regra, 
 

pelas partes. 
 
 

O judiciário assumia somente uma parcela da função jurisdicional, dedicando-se à 
 

análise da fiel observância das formalidades do procedimento, dos rituais definidos na lei, e 
 

estabelecendo o direito que há de ser aplicado no caso concreto. No entanto, a análise das 
 

provas produzidas e a prolação da decisão a incidir no caso cabia exclusivamente ao juiz 
 

popular, devendo ser respeitado as limitações jurídicas definidas anteriormente pelo 
 

magistrado, na fase pública do procedimento. 
 
 

A matéria submetida ao juiz popular era previamente definida através da litis 
 

contestatio, ato solene que, possuindo força contratual, vinculava as partes à decisão do iudex, 
 

sendo realizada nos casos em que o réu negava, perante o magistrado público, as alegações 
 

formuladas pelo autor. Assim, o processo passava ao juiz popular após ter sido realizado pelo 
 

órgão estatal a fixação do litígio e a instauração do contraditório. 
 
 

Como a sentença provia de ato de um particular, dispensava-se o dever de motivá-

la e era desprovida de imperatividade128. A sua efetividade restava subordinada à vontade das 
 

partes e a consequência de seu descumprimento equivalia a quebra contratual da época. Ao 
 

autor não era atribuído o poder de obrigar o réu sucumbente ao adimplemento de sua 
 

obrigação, devendo intentar nova ação da lei, de natureza executória (actio per manus 
 

iniectionem). 
 
 

Ocorre que, desde aquela época, havia a preocupação com a estabilização e 
 

pacificação da vida em sociedade, visando-se a superação dos litígios nela existentes. Desta 
 

feita, os romanos não admitiam a repetição de mais de uma legis actio pelas mesmas partes 
 
 
 
127 Há, no entanto, uma exceção a esta regra, pois a actio per pignoris capionem é uma das actios legis e não 

possui o procedimento dividido nas duas fases da ordo iudiciorum privatorum. 
128 “A sentença, no processo das legis actiones, é irrecorrivel, mas se o réu não quiser executá-la, no caso de ter 

sido condenado, o iudex não pode obrigá-lo, com emprego de força, a cumpri-la, pois é ele um simples 
particular, não dispondo, portanto, do imperium” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. 
ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 196). 
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para discutirem o mesmo fato129. É exatamente diante desta constatação que assume relevo o 
 

estudo da coisa julgada já desde priscas eras. 
 
 

O momento processual em que se averiguava a existência de outra legis actio 
 

envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato era a litis contestatio. Mais do que isso, era 
 

nesta fase que se afirmava, pelo juiz público, que o exercício daquela legis actio estava 
 

exaurida para a solução daquela demanda, sendo vedado às partes a instauração de novo 
 

procedimento, mesmo que aquela primeira legis actio não tenha sido julgada pelo juiz 
 

popular. 
 
 

Percebe-se que a litis contestatio exercia, neste aspecto, a função de res iudicata, 
 

relacionando-a com o império estatal, vez que cumpria ao órgão público a sua apreciação e 
 

definição. O que há de peculiar neste pedaço do tempo é que a coisa julgada não tinha por 
 

paradigma uma sentença final de mérito, de atribuição do juiz popular, mas vinculava-se a 
 

uma espécie de decisão interlocutória saneadora do processo. 
 
 

Sobre o ponto, Neves130 afirma que: 
 
 

“O princípio bis de eadem re ne sit actio que remonta ao período das legis actiones e 
está à base da teoria romana da coisa julgada, atuava, no período clássico, de ofício, 
nos chamados iudicia legitima in personam, dependendo, nas ações in rem e nos 
iudicia quae imperio continentur, de provocação do interessado, através da exceptio 
rei iudicate vel in indicium deductae. Não se ligava, entretanto, à sentencia ou ao 
iudicatum, porque independia do julgamento da causa, constituindo efeito da litis 
contestatio. A esse negócio jurídico bilateral que vincula o réu ao autor (...) é que se 
liga o princípio da unicidade da ação, de que decorre a exceptio, destinada a 
ressalvá-lo. Não importava ter sido, ou não julgada a ação. Menos ainda, a fortiori, o 
conteúdo da decisão. O conceito não era, ainda, o de coisa julgada em seu sentido 
atual”. 

 
Referindo-se às ações da lei, Gaius131 afirma que elas 

 
 

“tornaram-se, paulatinamente, odiosas, porque, em razão da extrema sutileza dos 
antigos criadores do direito, chegou-se a situação de que aquele que cometesse o 
menor erro perderia a causa. Por isso, as ações de lei foram revogadas pela Lei 
Ebúcia e pelas duas Leis Júlias, levando os processos a realizarem-se por palavras 
fixas, isto é, por formulas”. 

 
 
 
129 “O próprio pretor, antes de encaminhar ao juiz a lide para decisão, já conferia se os componentes do processo 

atual estavam presentes em ação de lei anterior. Se entendesse que sim, a matéria não seria sequer remetida ao 
juiz, em razão da impossibilidade de nova ação de lei para o mesmo caso” (ALBUQUERQUE, Carolina de. 
Direito fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua relativização. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, p. 23). 

130 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1971, p. 39-40. 
131 GAIUS. Institutas do Jurisconsulto Gaio. Tradução de J. Cretella; Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 189. 
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O sistema da legis actiones foi substituído pelo sistema do agere per formulas, 
 

sendo as complexidades e as formalidades daquele procedimento consideradas as causas desta 

mudança132. Tal mudança restou formalizada por meio das leis Aebutia, datada de 140 antes 
 

de Cristo, que descreveu este novo procedimento para alguns poucos casos, e Juliae 
 

Judiciarie, de 17 antes de Cristo, que generalizou este procedimento para todos os tipos de 
 

ações, tornando-o obrigatório. 
 
 
 
 
 

2.1.2 Sistema do Agere per Formulas 
 
 
 
 

Inicialmente, este iter procedimental era utilizado pelos juízes públicos por meio 
 

de precedentes firmados com base em sua autoridade, estritamente nos casos de regularização 
 

da aplicação do direito em face dos não-cidadãos, que eram impedidos de se utilizarem das 
 

leis, na medida em que estas eram feitas para os cidadãos romanos. Posteriormente, este 
 

procedimento passou a ser utilizado nas relações que envolviam os estrangeiros. 
 
 

Tratando da influência dos precedentes na formação do processo formular, 

Alves133 nos ensina que a tese mais aceita a esse respeito é a sustentada por Huscke, para 
 

quem: 
 
 

“a origem do processo formulário se encontra no processo que se desenrolava diante 
do pretor peregrino; não podendo, nesse caso, ser aplicado o sistema das ações da lei 
(que só se empregava para dirimir conflitos de interesse entre cidadãos romanos), o 
pretor peregrino – diante das pretensões expostas livremente pelos litigantes, nem 
sempre em latim – redigiria instruções aos recuperatores (e nisso estaria o ponto de 
contato com a formula do processo formulario), que se baseariam nelas para julgar a 
causa”. 

 
Assim como as ações da lei, o processo formular também era bifásico, utilizando- 

 

se da ordo iudiciorum privatorum. No entanto, algumas diferenças podem ser notadas entre 
 

estes sistemas, pois no agere per formulas: i. há menos rigor com a forma e, por 
 

consequência, mais celeridade; ii. como a fórmula é necessariamente veiculada através de um 
 

documento escrito, a oralidade até então vigente resta mitigada; iii. o magistrado passa a 
 
 
132 “Segundo Gaio, a causa de decadência das legis actiones e do consequente aparecimento do processo 

formulário foi o exagerado formalismo que fazia com que uma das partes perdesse a lide por qualquer lapso, 
mínimo que fosse, no cumprimento das formalidades então exigidas” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito 
Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 205). 

133 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 206. 
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dispor de maior liberdade de atuação; e iv. a condenação passa a ser, necessariamente, 
 

pecuniária. 
 
 

A primeira fase do processo formular (in iure) destinava-se ao estabelecimento 

dos limites do julgamento e findava-se com a confecção da fórmula134, pelo autor135, a análise 
 

do magistrado quanto à admissão da actio e a elaboração da litis contestatio. 
 
 

A litis contestatio definia o ponto litigioso e a metodologia a ser seguida pelo 
 

iudex quando do julgamento da causa. “Segundo a opinião dominante, era um contrato 
 

judicial, pelo qual o autor e o réu concordavam em submeter o litígio, nos termos da fórmula, 

ao julgamento de um juiz popular”136. 
 
 

Da mesma forma como ocorria na legis actio, este ato processual possui relevante 

função neste procedimento, sendo imodificável137 e provido de eficácias extintiva138, criadora 
 

e fixadora, na medida em que, respectivamente, extingue o direito de ação (actio) referente à 
 

relação jurídica em litígio naquele processo, faz surgir para o autor o direito de, sendo 
 

verdadeiros os fatos veiculados na fórmula, obter do juiz popular a condenação do réu, e 
 

condiciona o iudex a fiel observância do litígio conforme existente no momento da litis 
 

contestatio, devendo ser desconsideradas eventuais modificações perpetradas após este 
 

momento. 
 
 

Na fase seguinte, apud iudicem, cabia ao iudex verificar a veracidade das 
 

afirmações constantes da fórmula e proferir a sentença. Sem qualquer vinculação de forma, a 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 “A fórmula é o esquema abstrato existente no Edito dos magistrados judiciários, o qual servia de modelo para 
que, num caso concreto, com as adaptações e as modificações que se fizessem necessárias, se redigisse o 
documento em que se fixava o objeto da demanda a ser julgada pelo juiz popular” (ALVES, José Carlos 
Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 208). 

135 Era lícito ao réu, no entanto, a inclusão de cláusulas na formula, como a exceptio. 
136 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 219. 
137 Nem mesmo o juiz da causa detinha competência para modificá-la, em respeito à força jurídica deste ato. 
138 “O efeito extintivo da litis contestatio pode produzir-se de duas maneiras diversas: a) ipso iure (de pleno 

direito), obtendo o réu do magistrado, na segunda ação, a denegatio actionis, com a simples prova de que a 
mesma relação jurídica já foi trazida a juízo, tendo ocorrido a litis contestatio; e b) exceptionis ope, isto é, por 
meio de exceção (exceptio rei in iudicium deducta = exceção de coisa trazida a juízo) inserida pelo réu, na ação 
nova, na fórmula, sendo, então, absolvido o réu na instância apud iudicem pela verificação da veracidade do 
fato, a que ele se refere, pelo juiz popular” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., 
rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 220). 
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sentença restava limitada aos termos da fórmula. Tratando destas limitações, Alves139 nos 
 

expõe: 
 
 

“a) somente podia condenar ou absolver o réu (...); 
 

b) devia absolver o réu se a pretensão contida na intentio não fosse exata, porquanto 
não tinha ele o direito de retificá-la (...); 
c) devia o juiz limitar-se a analisar a situação de fato no momento da litis 
contestatio, sem levar em consideração o que ocorrera posteriormente a ela, mas 
antes da sentença; e 
d) não podia o juiz condenar o autor, pois a fórmula somente lhe dava poderes para 
condenar ou absolver o réu” 

 

Proferida a sentença, os seguintes efeitos são produzidos: i. se procedente, 
 

conferia-se ao autor o direito de exigir do réu o pagamento do valor da condenação – sendo tal 
 

direito tutelado pela actio iudicati –, pois no sistema do agere per formulas, todas as 
 

condenações possuem natureza pecuniária, e ii. res iudicata, impedindo-se às partes litigarem 
 

novamente a respeito desta mesma relação jurídica. 
 
 

Se, não obstante a proibição oriunda da res iudicata, a parte interessada 
 

promovesse nova actio para a tutela do direito que já havia sido objeto de decisão judicial, 
 

competiria à parte prejudicada a inclusão da exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae na 
 

fórmula da segunda actio – com a qual o magistrado denegaria a actio ao autor – desde que 
 

entre as actio houvesse identidade entre (i.) as questões jurídicas debatidas e (ii.) as 

identidades jurídica140 dos litigantes. 
 
 

Cumpre distinguir a coisa julgada do efeito extintivo produzido pela litis 
 

contestatio, sendo certo que aquela é mais ampla do que esta, na medida em que, “em certas 
 

hipóteses, o efeito extintivo da litis contestatio não impedia que as partes litigassem 

novamente sobre a mesma questão”141. 
 
 
 
 
139 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 224. 
140 Diz-se identidade jurídica, pois não se leva em conta apenas identidade física, mas a posição jurídica por ela 

ocupada. Assim, ao herdeiro da parte que havia litigado em outra actio acobertada pela coisa julgada, também 
seria oposta a exceção da coisa julgada, pois estaria ele ocupando a mesma posição jurídica do falecido 
(identidade jurídica), mesmo que, evidentemente, não haja identidade física entre eles. 

141 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 225. Nesta passagem, o autor cita um exemplo que ajuda na compreensão da questão: “Caio movia contra 
Tício ação para reivindicar uma coisa; com a litis contestatio, extinguia-se o direito de Caio de obter, 
novamente, ação para reivindicar de Tício a mesma coisa; no entanto, Tício, que, para fugir ao pagamento da 
condenação, restituira a coisa à Caio, podia, alegando ser proprietário dela – e se discutiria exatamente o que já 
se discutira na primeira ação -, acionar Caio, posteriormente, para reivindicá-la, e Caio não podia invocar o 
efeito extintivo da litis contestatio porque esta extinguira apenas o direito dele, Caio, de reivindicar de novo a 
mesma coisa, mas não o direito de Tício de fazê-lo”. 
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O ponto de contato com a coisa julgada que se encontra nos dias atuais é 
 

justamente a imutabilidade da litis contestatio, na exata medida em que ela estipulava o 
 

direito que vinculará eventual ação posterior. 
 
 

Via de regra, a sentença do processo formular produzia coisa julgada tão logo 
 

fosse proferida. No entanto, em que pese a ausência de atos recursais, existiam algumas 
 

medidas que alteravam a situação fixada pela sentença e protegida pela coisa julgada, são 
 

eles: a intercessio, a revocatio in duplum e a restitutio in integrum que consistiam, 
 

respectivamente, no veto de pretor hierarquicamente superior a execução de ato do pretor 
 

inferior, na submissão do réu à pena em dobro com vistas a provar vícios formal ou material 
 

da sentença, que lhe acarretava nulidade, e o retorno da situação julgada a momento anterior 
 

ao julgamento, considerando-se este como inexistente. 
 
 

O sistema da agere per formulas era um pouco menos rígido quanto à forma do 
 

que as legis actio. Na esteira em que o procedimento formular cria uma gama de atos judiciais 
 

e confere às partes maior liberdade quanto aos atos do procedimento, a imutabilidade do que 
 

decidido quando da litis contestatio assume relevância ímpar neste sistema. 
 
 

Ocorre que este novo procedimento, ao inflacionar a gama de atos processuais a 
 

serem praticados, inviabilizou ao pretor a análise quanto à existência de outra demanda sobre 
 

as mesmas partes e o mesmo fato, o que acarretou a transferência desta atribuição ao juiz 
 

popular. 
 
 

Caso fosse proposta nova demanda sobre um fato que envolvesse as mesmas 
 

partes e que já fora objeto de outra litis contestatio, ao pretor caberia, por solicitação do réu, a 

concessão da exceptio142 sobre a existência da res judicata, sendo apreciada pelo iudex na 
 

segunda fase do processo. 
 
 
 
 
 

2.1.3 Sistema da extraordinaria cognicio 
 
 
 
 
 
 
142 “A exceptio (exceção) é parte acessória da fórmula pela qual o réu, invocando direito próprio ou determinada 

circunstância, paralisa o direito do autor. (...) A exceptio não existia no sistema das ações da lei, surgiu no 
processo formular” (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, p. 214). 
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Também conhecido como processo extraordinário ou monofásico, começa a ser 
 

aplicado, em Roma, a questões de natureza administrativa ou policial e, antes de se tornar 
 

aplicável de forma generalizada, conviveu com o processo formular. 
 
 

Como o objeto destes processos não dizia respeito às causas de jurisdição civil, 
 

não estavam sujeitas ao ordo iudiciorum privatorum, procedimento bifásico até então 
 

utilizado nos sistemas precedentes. Assim, ocorre uma fusão das duas fases do processo 
 

formular em uma única, e, diferentemente dos sistemas anteriores, a extraordinaria cognicio 
 

passa a ser integralmente conduzida por agentes públicos, dotados de imperatividade, com 
 

funções de pretor e magistrado, o que faz com que deixe de existir a relevância atribuída à 
 

litis contestattio e a subordinação a ela, pois o magistrado agora passa a julgar de acordo com 
 

o direito positivo. 
 
 

A aplicação desse processo extra ordinem (isto é, extra ordinem iudiciorum 
 

privatorum, pois obedecia ao ordo iudiciorum privatorum) aos conflitos subordinados à 

jurisdição foi apenas questão de tempo143. 
 
 

A primeira etapa desta ampliação na utilização deste procedimento deu-se em 
 

casos no qual o objeto da demanda consistia em interesses subjetivos analisados face aos 
 

novos direitos previstos nas Constituições imperiais romanas. Posteriormente, foi expandida 
 

aos litígios com potencial para causarem perturbação à ordem social, o que atribuiu 
 

competência aos magistrados para julgarem questões civis com base neste novel sistema. Por 
 

fim, através da lex de império, foi conferida ao imperador a competência para dirimir 
 

qualquer questão, civil ou criminal, através do procedimento extra ordinem. Com o passar do 
 

tempo, a utilização desta prerrogativa foi aumentando, a ponto de ser por ele delegada, no 
 

século III, a funcionários imperiais. No entanto, apesar da sua crescente utilização, sua 
 

nomenclatura não deixou de ser processo extraordinário, mesmo quando passou a ser usado 
 

de forma ampla e irrestrita. 
 
 

A litis contestatio possui diferente função em relação ao sistema do agere per 

formulas. Sobre o ponto, será reproduzida a lição de Alves144, que aborda as diferenças 
 

formais e substanciais em relação aos sistemas em comento: 
 
 
 
 
 

143 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 241. 
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“ (…) Na extraordinária cognitio, a litis contestatio não é mais um ato, mas um 
momento no processo. É certo que se discute qual fosse o momento em que ela 
ocorria. Para alguns – assim Collinet e Monier –, a litis contestatio se verificava no 
início da narratio. Segundo a opinião dominante, porém, a litis contestatio se dava 
quando o juiz, ouvidas a narratio e a contradictio, começava a informar-se do 
litígio. Por outro lado, a litis contestatio, na extraordinária cognitio, é simples 
sombra do que fora no processo formulário. Com efeito, o juiz, para apreciar a 
causa, deve colocar-se, em princípio, no momento, não em que ocorre a litis 
contestatio (como sucedia no processo formulário), mas em que o réu tinha sido 
citado; o efeito de interromper a prescrição se dá, não com a litis contestatio, mas 
com a citação; desaparece – a matéria, porém, é controvertida, pois há autores que 
sustentam o contrário – o efeito extintivo da litis contestatio, e isso em virtude de 
uma Constituição de Justiniano, de 531 d.C.; e, finalmente, não persistindo na 
extraordinária cognitio o princípio de que toda condenação é pecuniária, não mais 
produz a litis contestatio o efeito criador (o de fazer surgir para o autor o direito de 
ver, provado o que alegara, a condenação do réu a pagar-lhe determinada quantia)”. 

 
Com a atuação exclusiva de agentes públicos, o processo passa a estar vinculado 

 

integralmente ao direito público, desaparece a necessidade de utilização da fórmula como ato 
 

processual e as decisões neles proferidas passam a ser dotada de executoriedade através da 

força estatal (manu militari). Os julgadores passam a atuar de forma hierárquica145, o que 
 

permite a criação de recursos das decisões proferidas pelos pretores. 
 
 

Da sentença proferida na extraordinaria cognicio admitia-se a interposição de 
 

apelação ao imperador, ou a um titular mais próximo a ele, pleiteando-se a revisão do julgado. 
 

Com a criação dos recursos para impugnar as decisões, a coisa julgada deixa de incidir sobre a 
 

litis contestatio e se torna ato baseado no direito abstrato, fundamentada no império estatal. 
 
 

Quando a parte desejava rever, no mesmo processo, o julgado que lhe era 
 

prejudicial, deveria interpor a appelatio. Se, no entanto, almejasse a reforma de decisão em 
 

que o processo no qual foi proferida já tivesse se encerrado, deveria interpor, em caráter 
 

excepcional, conforme o caso, a sententia nullae ou o restitutio in integrum. 
 
 
 
 
 
 

144 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 
p. 248. 

145 Sobre a hierarquização dos juízes, ALVES expõe a classificação destes em inferiores e superiores: “a) juízes 
inferiores (julgam, normalmente, em primeira instância) que se denominam iudices ordinari, e são: em roma e 
Constantinopla, o praefectus urbi (que substitui o pretor urbano, nessas funções, a partir do século III d.C.); e 
nas províncias, os litígios mais importantes se processam diante do governador (praeses, rector), ou dos 
iudices pedanei, por ordem do governador; os litígios menos importantes (os de valor inferior, a princípio, a 50 
solidi – moedas de ouro – e, depois, a 300) se desenrolam diante de funcionários municipais ( os duumuiri iure 
dicundo, e, nos fins do dominato, o defensor ciuitatis); b) juízes superiores: no cimo da escala hierárquica, 
encomtram-se os Imperadores do Oriente e do Ocidente; abaixo deles, os praefecti praetorio (que representam 
os imperadores, razão por que suas decisões são irrecorríveis para aqueles); e, mais abaixo, os uicarii (de cujas 
decisões pode recorrer-se ao imperador). (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. 
e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 186). 
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O primeiro era cabível nos casos em que faltassem um ou alguns dos elementos 
 

essenciais do processo, fundamentando-se no fato de ser impossível a formação da res 

judicata nestas hipóteses. O último146, oriundo de criação pretoriana, destinava-se à correção 
 

de decisões que fossem injustas, mesmo que estivessem de acordo com o direito positivado. 
 

Naquele caso, a sentença era considerada inexistente, ao passo que neste era tida como nula. 
 

Cumpre registrar que, diferente da sistemática atual quanto aos vícios dos atos processuais, no 
 

direito romano a sentença nula não precisava ser desconstituída. 
 
 

Quando da execução do provimento jurisdicional, através de uma actio própria, 
 

poderia o executado alegar como matéria de defesa a nulidade daquele título no qual a 
 

execução fundava-se, sendo permitido ao juiz que analisasse e, se procedente a alegação, 
 

declarasse a nulidade da sentença. 
 
 

Diferentemente do que ocorria no agere per formula (nos casos em que havia 
 

concordância das partes), não se admite a criação de ações para a tutela de direitos 
 

inexistentes. Este é considerado o deflagrar da publicização dos institutos que proíbem nova 
 

ação para rediscutir algo já fixado em uma demanda pretérita. O fundamento desta vedação 
 

deixa de ser calcado em elementos privados, como a força contratual da litis contestatio da 
 

legis actio e da agere per formulas, e passa a ter por base a autoridade estatal. 
 
 

A res judicata, coisa julgada, encerra uma presunção de verdade plena (pro 

veritate habetur)147, e gera os efeitos positivo e negativo, podendo ser utilizada, 
 

respectivamente, como meio de prova em outro processo (documento público escrito advindo 
 

de autoridade estatal, o que lhe coloca em posição de destaque dentre as provas existentes) e 
 

como restrição à propositura de uma nova demanda para rediscuti-la (exceptio rei judicatae). 
 
 

Tendo percorrido as principais características dos sistemas processuais existentes 
 

no direito romano, conclui-se que, em relação à coisa julgada, esta esteve sempre associada à 
 

autoridade estatal. Seja vinculada à litis contestatio, à fórmula ou à sentença propriamente 
 

dita, conforme se trate, respectivamente, das ações da lei, do processo formular ou do 
 

processo extraordinário, estes atos eram sempre proferidos pelos magistrados, funcionários 
 
 
146 “(...) excepcional remédio concedido pelo pretor e destinado à anulação de sentenças formalmente válidas, 

quando se configurasse uma flagrante oposição entre os rígidos princípios do ius civile, observados no 
julgamento da lide e fundados motivos de equidade que justificassem o desfazimento dos efeitos do julgado, 
mediante a anulação da sentença” (COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da Sentença. São Paulo: Ícone, 
1995, p. 13). 

147 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano. São Paulo: Atlas, 1999, p. 104. 
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públicos, mesmo que nos dois primeiros sistemas houvesse participação de um particular, o 
 

iudex, com a atribuição de decidir o litígio. 
 
 

Neste sentido, tratando da coisa julgada entre os romanos, Neves148 afirma que: 
 
 

"Quando a regra se deslocou, da litis contestatio para a sententia, esta já perdera o 
caráter de opinião arbitral privada, fundando-se no iussus iudicandi que transmitia 
ao ato caráter estatal, como fase de uma evolução que se vai completar na 
extraordinaria cognitio, em que a sententia iudiciis é expressão da atividade 
jurisdicional do Estado Romano, propiciando distinguir-se entre sentença e coisa 
julgada, através das vias de reexame que a tutela jurisdicional estatizada propiciou. 
A res iudicata liga-se, assim, na concepção romana, à autoridade estatal, de início 
vinculada à litis contestatio enquanto fecho do procedimento in iure; depois à 
sententia, primeiro como ato pelo qual se soluciona a controvérsia, subjetiva e 
objetivamente fixada na fórmula e, por último, como via de entrega da prestação 
jurisdicional, quando subordinada ao monopólio do Estado, num caminhamento que 
vai das legis actiones à extraordinaria cognitio, até dar na codificação de 
Justiniano." 

 
Já entre os romanos, estipulou-se um prazo para que fosse possível pleitear-se a 

 

revogação de sentença por nulidade. Este prazo era, em regra, de dez anos, sendo, no entanto, 
 

de trinta anos se envolvesse ausente. É que, em um primeiro momento, a coisa julgada não 
 

supera a ineficácia do ato, sendo que, mesmo com o trânsito em julgado da sentença, esta 

poderá vir a ser reformada se fosse constatada, através da actio iudicati149 alguma nulidade no 
 

processo em que a mesma restou proferida. Basta recordar o excessivo apego à forma quando 
 

da legis actio. 
 
 

Quanto à nulidade ou inexistência da sentença há uma grande diferença entre o 
 

direito antigo e o moderno. Enquanto naquele, o defeito da sentença leva a uma nulidade, 
 

especialmente quanto à forma – no direito romano, uma sentença nula é absolutamente 
 

ineficaz e por isso ela não goza da força e autoridade da coisa julgada –, no direito moderno, 
 

esta ideia de ineficácia da sentença desaparece, mesmo nos países em que o sistema 
 

processual tem por base o direito romano. 
 
 

Para que se obtenha a nulidade de determinada sentença, deve ser providenciado a 
 

interposição do recurso próprio ou de ação destinada à impugnação da coisa julgada. Em não 
 

sendo assim, a sentença, mesmo nula, após ter transitado em julgado, produz seus efeitos e 
 

goza da autoridade da coisa julgada. 
 
 
 
148 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1971, p. 45 
149 “o iudicium na actio iudicati destina-se a apurar se a sentença era ou não juridicamente válida, ou melhor, se 

havia sido pronunciado um perfeito julgamento” (COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da Sentença. São 
Paulo: Ícone, 1995, p. 13). 
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Da análise dos três sistemas processuais que vigoraram entre os romanos, a 
 

cognitio extraordinaria é a que mais se aproxima do processo moderno. Este, por sinal, 

derivou150, em grande medida, do direito canônico, que, por sua vez, teve como fonte o 
 

processo extraordinário de Roma. 
 
 
 
 
 

2.2 Direito Canônico 
 
 
 
 

No século IV, vigoravam na Europa, ao lado da força dos costumes e do direito 
 

romano, o direito canônico, o direito dos eslavos e o direito celta. O estudo do direito 

canônico se justifica pelas seguintes razões, expostas por Albuquerque151: 
 
 

“(...) optamos pelo estudo de alguns institutos do direito canônico, motivados por: 1. 
este ser o único direito escrito da época; 2. essas informações serem acessíveis; 3. 
este não ser apenas uma compilação do direito romano antigo, como as legislações 
bárbaras – apesar da forte influência romanista – e 4. por ter vigorado com 
exclusividade, a partir do século VIII, em relação aos clérigos e em certas situações 
como casamento, matérias conexas a este, testamentos, infrações religiosas como 
feitiçaria, heresia etc”. 

 
Tendo sido pensado e concebido pela igreja Católica, o Direito Canônico era o 

 

direito aplicável à comunidade religiosa, na medida em que a religião católica impôs-se, entre 
 

os séculos VIII e XV, como religião universal. A unidade e a uniformidade do Direito 
 

Canônico foram proclamadas pelo papa Gregório VII. 
 
 

Durante certo período de tempo, havia campos do direito privado, como as 
 

relações pessoais de direito de família, situações eclesiásticas, testamentos e questões 
 

imobiliárias e sobre bens móveis, que, diante da ausência de regulamentação estatal e por 
 

decorrência da autoridade que a igreja exercia, eram tutelados apenas pelo direito canônico, 
 

sendo solucionados pelos tribunais eclesiásticos. Em tal contexto, restou efetivada a 
 

significativa influência exercida pelo direito canônico. 
 
 

Enquanto o direito laico fundava-se, no decorrer da Idade Média, em tradições e 

costumes, sendo exclusivamente consuetudinário152, o sistema do direito canônico já era 
 
 
150 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Vol. 1, 11. ed., rev. e acresc. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 

p. 243. 
151 ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua 

relativização. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 37. 
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eminentemente escrito desde a Alta Idade Média153. Em que pese a uniformidade do direito 
 

canônico, este não almejava ser aplicado com exclusividade em determinado território, 
 

admitindo a convivência harmônica com outro regime jurídico. 
 
 

Assim como o direito hebraico, hindu e muçulmano, o canônico é um direito 
 

religioso, feito pela e para a igreja católica. Suas normatizações tem por base comandos 
 

divinos plasmados em alguns livros sagrados, como o Antigo e o Novo Testamento. No 
 

entanto, distintamente dos demais direitos religiosos, e conforme destacado em linhas prévias, 
 

admite e convive com o direito laico. A partir desta constatação, pode-se falar em ius canonici 
 

e ius civile. 
 
 

No século XII o Direito Canônico começa a ser sistematizado, no formato de 
 

códigos. A Igreja passa a desenvolver um trabalho de recolhimento, certificação e elaboração 
 

intelectual das tradições e normatizações vigentes naquele período. O Corpus Iuris Canonici 
 

consistia em compilações de artigos jurídicos e doutrinários oriundos do direito romano e foi 
 

reconhecido de forma oficial em 1582, sendo substituído pelo Codex Iuris Canonici, de 1917. 
 

Em 1983, referido código foi reformado com intuito de garantir a simplificação do processo, 
 

afastando-se de algumas exigências formais. 
 
 

Cumpre registrar que, em que pese muitas das assertivas serem formuladas no 
 

pretérito, o Direito Canônico é ainda bem vivo, e continua a disciplinar as relações entre 
 

membros da comunidade cristã, regendo a hierarquia e organização do clero. 
 
 

A coisa julgada é tratada no Título IX (“Da coisa julgada e da ‘restituição in 

integrum’”) do Codex Iuris Canonici154, nos cânones 1.641 a 1.644. Antes de se iniciar o 
 

estudo da res iudicata neste sistema, cabe o registro da peculiaridade no que concerne à 
 

mutabilidade da sentença que versasse sobre o estado das pessoas e as matrimoniais, não se 
 

admitindo invocação da coisa julgada nestes casos. 
 
 

Nos termos do que dispõe o Cânone 1.641, há coisa julgada: i. se tiverem sido 
 

dadas duas sentenças concordes entre as mesmas partes, sobre a mesma petição e pela mesma 
 
 
 
152 As primitivas redações a respeito destes costumes datam do século XIII. 
153 “(...) Alta Idade Média corresponde a um período que vai da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, 

até o ano 1000 – após o qual inicia a Idade Média Clássica”. Extraído de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_Idade_M%C3%A9dia. Acessado em 02/01/2013. 

154      Disponível em http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf. 
Acessado em 02/01/2013. 
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causa de demanda; ii. se a apelação contra a sentença não tiver sido apresentada dentro do 
 

tempo útil; iii. se, em grau de apelação, a instância se tiver tornado perempta ou se tiver 
 

havido renúncia a ela; e, iv. se tiver sido proferida sentença definitiva, contra a qual não se 

admite apelação, de acordo com o cânone 1629155. 
 
 

O primeiro caso ensejador da coisa julgada, previsto no cânone 1.641.1, é 

denominado duplex conformis156. Sobre o ponto, manifestam-se Tucci e Azevedo157: 
 
 

“Há coisa julgada pela ocorrência de duplex sententia conformis, fenômeno que se 
verifica com a existência de duas sentenças sucessivas, com o mesmo conteúdo, 
proferidas por tribunais de diferentes graus de jurisdição, em um mesmo processo, 
sobre a mesma demanda”. 

 
Trata-se de hipótese em que a decisão é confirmada pelo órgão hierarquicamente 

 

superior ao que a proferiu, sobre a mesma demanda. É por isso que o Codex Iuris Canonici 
 

exige que as decisões refiram-se às mesmas partes, sobre a mesma petição e pela mesma 
 

causa de demanda, resultando em uma confirmação dupla sobre o mesmo caso. 
 
 

Com isso, a lei pressupõe, em nome da praticidade e celeridade, haver suficiente 
 

certeza e segurança, não admitindo mais qualquer recurso contra esta segunda decisão. Tem- 
 

se, então, configurada a coisa julgada formal, representada pela imutabilidade daquela decisão 
 

no mesmo processo. 
 
 

A segunda situação que gera a coisa julgada consiste na ausência de interposição 

de apelação, dentro do prazo peremptório de quinze dias úteis158, em face da decisão 
 

proferida. Transcorrido in albis o prazo fixado em lei, não se admite a interposição de outro 
 

recurso ou, caso tenha sido interposta a apelação em prazo superior o fixado na lei, este 
 
 
 
 
155 “Cânone 1629 — Não há lugar para apelação: 1.° da sentença do próprio Sumo Pontífice ou da Assinatura 

Apostólica; 2.° da sentença afectada com vício de nulidade, a não ser que se acumule com a querela de 
nulidade, nos termos do cân. 1625; 3.° da sentença já transitada em julgado; 4.° do decreto do juiz ou da 
sentença interlocutória, que não tenha força de sentença definitiva, a não ser que se acumule com a apelação da 
sentença definitiva; 5.° da sentença ou do decreto na causa que, segundo o direito, deve ser resolvida com a 
maior brevidade”. 

156 “(...) se houvesse duas sentenças discordantes no mesmo processo proferidas por tribunais de hierarquia 
diferente, em relação ao mesmo objeto e mesmas partes, havia necessidade de uma terceira apreciação para a 
existência da res judicata, por meio da duplex conformis” (ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito 
fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua relativização. Belo Horizonte: Fórum, 
2010, p. 37). 

157 TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de processo civil canônico: história e 
direito vigente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 142. 

158 “Cânone 1.630 - § 1. A apelação deve interpor-se perante o juiz que proferiu a sentença, dentro do prazo 
peremptório de quinze dias úteis contados desde que se teve conhecimento da publicação da sentença”. 
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recurso não será recebido, por ser intempestivo. Em ambas as situações, assim como se dá no 
 

direito contemporâneo, será formada a coisa julgada. 
 
 

Outra situação que, no direito canônico, acarreta a coisa julgada é a ocorrência de 
 

perempção ou renúncia em grau de apelação. O Codex Iuris Canonici fala, no Cânone 
 

1.641.3º, em “perempção da instância”, que, por sua vez, encontra-se disciplinada nos 

Cânones 1.520 a 1.522159. 
 
 

Para o direito canônico, a perempção consiste em uma punição à parte que atua no 
 

processo de forma negligente, deixando o processo paralisado pelo período de seis meses. 
 

Para efeitos de aplicação da regra relativa à coisa julgada, se a parte interpõe apelação e, não 
 

obstante, abandona o processo por período superior aos seis meses, haverá perempção da 
 

instância recursal, e, consequentemente, será formada a coisa julgada sobre a decisão que se 
 

recorreu. 
 
 

Trata este mesmo dispositivo, Cânone 1.641.3º, da renúncia à apelação como fato 

ensejador da coisa julgada. Os cânones 1.524, 1.525 e 1.594160 do Codex Iuris Canonici 
 

disciplinam a renúncia para o direito canônico. Ao passo que as duas primeiras referem-se à 
 

renúncia expressa, a última trata da tácita. 
 
 

Assim como se deu na perempção, se a parte houver renunciado à instância, em 
 

grau de apelação, dar-se-á a coisa julgada, não sendo cabível qualquer impugnação à decisão 
 

que verificar qualquer desses dois institutos. 
 
 
 
159 “Cânone 1.520 — Extingue-se a instância, se, não tendo surgido algum impedimento, no decurso de seis 

meses as partes não tiverem realizado nenhum acto processual. A lei particular pode estabelecer outros prazos 
peremptórios.; Cânone 1.521 — A perempção tem lugar pelo próprio direito e contra todos, incluindo os 
menores e os equiparados aos menores, e deve também ser declarada oficiosamente, salvo o direito de pedir 
indemnização contra os tutores, curadores, administradores, procuradores que não provarem a sua 
inculpabilidade.; Cânone 1.522 — A perempção extingue os actos do processo, mas não os da causa; mais, 
estes podem ter valor, mesmo em outra instância, contanto que a lide seja entre as mesmas pessoas e acerca do 
mesmo objecto; mas, com relação a estranhos, só têm valor de documentos”. 

160 “Cânone 1.524 — § 1. O autor pode renunciar à instância em qualquer fase e grau do juízo; do mesmo modo, 
tanto o autor como o demandado podem renunciar aos actos do processo, quer a todos quer a alguns deles.; § 2. 
Os tutores e administradores das pessoas jurídicas, para poderem renunciar à instância, necessitam do parecer 
ou do consentimento daqueles cujo concurso é necessário para realizar actos que ultrapassem os limites da 
administração ordinária.; § 3. Para a validade da renúncia, requer-se que seja feita por escrito e assinada pela 
parte ou pelo seu procurador, munido de mandato especial; deve notificar-se à outra parte, e ser aceite, ou ao 
menos não ser impugnada, por esta, e admitida pelo juiz; Cânone l.525 — A renúncia, uma vez aceite pelo 
juiz, produz, com relação aos actos a que se renunciou, os mesmos efeitos que a perempção da instância, e 
também obriga o renunciante a satisfazer as custas dos actos a que renunciou. (...). Cânone 1.594 — Se no dia 
e hora determinados para a contestação da lide o autor não comparecer nem apresentar justificação idónea: 1.° 
o juiz cite-o de novo; 2.° se o autor não obedecer à nova citação, presume-se que renunciou à instância nos 
termos dos câns. 1524-1525; 3.° se, depois, quiser intervir no processo, observe-se o cân. 1593”. 
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A quarta e última hipótese ensejadora da coisa julgada no direito canônico trata 
 

das sentenças definitivas em face das quais a própria lei veda a interposição do recurso de 
 

apelação. Tais causas encontram-se elencadas no cânone 1.629, in verbis: 
 
 

“Cânone 1.629 — Não há lugar para apelação: 
 

1.° da sentença do próprio Sumo Pontífice ou da Assinatura Apostólica; 
 

2.° da sentença afectada com vício de nulidade, a não ser que se acumule com a 
querela de nulidade, nos termos do cân. 1625; 
3.° da sentença já transitada em julgado; 

 

4.° do decreto do juiz ou da sentença interlocutória, que não tenha força de sentença 
definitiva, a não ser que se acumule com a apelação da sentença definitiva; 
5.° da sentença ou do decreto na causa que, segundo o direito, deve ser resolvida 
com a maior brevidade”. 

 

Nestas situações, portanto, a coisa julgada se forma imediatamente à prolação da 
 

sentença, haja vista que a própria lei veda interposição de recurso para impugná-la. 
 
 

De acordo com o cânone 1.642, §2, a coisa julgada faz lei entre as partes e admite 
 

a interposição da ação de julgado, para execução da decisão, e a exceção de coisa julgada, 
 

como matéria de defesa. O juiz também pode reconhecer de ofício a existência de coisa 
 

julgada, impedindo a propositura de nova ação sobre a mesma causa anteriormente julgada. 
 
 

Quanto aos meios para impugnar-se a coisa julgada, havia a restitutiu in integrum 
 

(Título IX, Capítulo II – Da restituição in integrum), que visava a reversão da sentença 

manifestamente injusta161 transitada em julgado, no prazo de três meses, e a querella nullitatis 
 

(Título VIII, Capítulo I – Da querela de nulidade contra a sentença), para a anulação do 

decisum eivado de nulidade insanável162, dentro do prazo de dez anos e, se o vício for de 

nulidade sanável163, dentro do prazo de três meses. Esta também podia ser utilizada, 
 
 
161 “Cânone 1645 — § 1. Contra a sentença que tenha transitado em julgado, contanto que da sua injustiça conste 

manifestamente, dá-se a restituição in integrum. § 2. Não se considera que consta manifestamente da injustiça, 
a não ser que: 1.° a sentença se tenha baseado em provas que depois se descobriu serem falsas, de tal modo que 
sem tais provas a parte dispositiva da sentença resulte insustentável; 2.° tenham sido descobertos 
posteriormente documentos que provem factos novos e que exijam indubitavelmente decisão contrária; 3.° a 
sentença tenha sido proferida por dolo de uma parte em prejuízo da outra; 4.° seja evidente que se 
menosprezou uma lei não meramente processual; 5.º a sentença se oponha a uma decisão precedente que tenha 
transitado em julgado”. 

162 “Cânone 1620 — A sentença está ferida de nulidade insanável, se: 1.° for proferida por juiz absolutamente 
incompetente; 2.° for proferida por quem careça de poder de julgar no tribunal em que a causa foi decidida; 3.° 
o juiz proferir a sentença por violência ou coagido por medo grave; 4.° o juízo tiver sido realizado sem a 
petição judicial, referida no cân. 1501, ou não for instaurado contra alguma parte demandada; 5.° for proferida 
entre partes, das quais ao menos uma não tinha personalidade para estar em juízo; 6.° alguém tiver agido em 
nome alheio, sem ter mandato legítimo; 7.º tiver sido negado a alguma das partes o direito de defesa; 8.° se a 
controvérsia não tiver sido dirimida nem sequer parcialmente". 

163 “Cânone 1622 — A sentença está ferida apenas de vício de nulidade sanável, se: 1.° não tiver sido proferida 
pelo número legítimo de juízes, contra o prescrito no cân. 1425, § 1; 2.° não contiver os motivos ou as razões 
da decisão; 3.° carecer das assinaturas prescritas no direito; 4.° não contiver a indicação do ano, mês e dia e 
lugar em que foi proferida; 5.° se basear em acto judicial nulo, cuja nulidade não tiver sido sanada nos termos 



 

65 
 
 

eternamente, como matéria de defesa, conforme consta do cânone 1621. Ambos remédios 
 

fundavam-se na justiça divina, sendo defeso aos representantes de Deus a eternização de 
 

injustiças. 
 
 
 
 
 

2.3 Direito Português 
 
 
 
 

O direito português tem sua história dividida nos seguintes períodos: i. pré-

romano ou Primitivo - até 19 a.C. –; ii.Romano164 – de 19 a.C. até 506; iii. Visigótico165 (fim 
 

do império Romano) – de 506 até 711; iv. Muçulmano (Batalha de Guadalupe) e da 
 

Reconquista – de 711 até 1248; v. do Romanismo Justinianeu – de 1248 até 1769 –, o qual se 
 

subdivide em: Recepção do Direito Romano (de 1248 a 1446), Época das Ordenações 

Afonsinas (de 1446 a 1769), e Racionalismo Jurídico166 (de 1769 até 1910). 
 
 

Os romanos chegaram à Península Ibérica por ocasião da segunda Guerra Púnica, 
 

(entre Roma e Cartago), cujo objetivo era o domínio de toda a região Mediterrânica. O 
 

desembarque deu-se em 218 a.C., e o grau de resistência da população, que nessa época 
 

habitava a Península, foi diferente de uma região para a outra. 
 
 

Com o aumento dos poderes atribuídos aos reis feudais, o que se verifica a partir 
 

dos séculos XII e XIII, tem-se o enfraquecimento do feudalismo e do direito canônico. A 
 

criação das normas, desta forma, encontrava-se atrelada ao poder real, ganhando relevo as 
 

Ordenações, que prestavam-se, tão somente, à compilação e coordenação das leis 
 

preexistentes. 
 
 
 
 
 

do cân. 1619; 6.° for proferida contra uma parte legitimamente ausente, em conformidade com o cân. 1593, § 
2”. 

164 A resistência dos lusitanos fizeram prolongar por dois séculos a ocupação, que só veio a acontecer no ano 19 
a.C., através da Pax Romana. A assimilação da cultura romana, foi mais fácil no Sul e Litoral e mais difícil no 
Interior e Norte, pelo que o grau de romanização da Península não foi uniforme. 

165 “Em 710, o Rei visigodo Vitiza morre, abrindo-se processo eleitoral para coroação do novo Rei, ao qual 
concorrem Áquila (filho de Vitiza) e Rodrigo. As eleições são ganhas por Rodrigo, mas o poder é ocupado por 
Áquila, o que impulsiona uma guerra civil, vencida por Rodrigo. Nesta época, o norte da África vivenciava a 
expansão do império islâmico. Áquila procura o chefe Muçulmano, e lhe propõe a entrega de Ceuta se os 
Muçulmanos o ajudassem a tomar o poder, o que vem a acontecer em Guadalete”. Disponível em 
http://ui06direito.no.comunidades.net/index.php?pagina=1138969777. Acessado em 05/01/2013. 

166 Em 1769 foi promulgada a Lei da Boa Razão, de Pombal, que retirou a importância do direito Romano e 
efetuou algumas alterações nas Ordenações. 
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Especificamente em relação ao direito português, tem-se que as Ordenações 
 

(Afonsinas – 1446/47, Manuelinas – 1512/14 e Filipinas - 1603) sofreram forte influência dos 
 

“textos visigóticos, eclisiásticos, pelas tradições etc., cujo conteúdo se apresenta no Fuero 
 

Real e nas Siete Partidas, com efetiva romanização causada pela generalização do Direito 

Comum com a fundação da Faculdade de Lisboa, entre 1288 a 1300”167. 
 
 

Estas ordenações estabelecem distinção entre a sentença que macula a cousa 
 

julgada e a que macula direito expresso e atribuem à coisa julgada a irrecorribilidade da 

sentença ou à preclusão do direito de recorrer. De acordo com Pontes de Miranda168, é 
 

justamente na diferenciação entre inexistência e nulidade da sentença que se encontra a maior 
 

contribuição do direito português ao estudo da coisa julgada. 
 
 

As Ordenações Afonsinas foram promulgadas com vistas à promoção da 
 

segurança jurídica, por meio da organização da imensa gama de normas até então vigentes, 
 

bem como para proporcionar a afirmada autonomia do sistema jurídico português. As demais 
 

ordenações, que lhe sucederam, apenas a atualizaram e compilaram as legislações existentes 
 

em cada época. 
 
 

Consta das Ordenações Afonsinas169, Livro III, Título 78: 
 
 

"Segundo fomos enformado os Direitos fezeram deferença antre a Sentença, que he 
nenhuuma per Direito, e aquella que he alguuma, e com direita rezam pode fer 
revoguada. E differam que aquella he nenhuúa per Direito, que he dada fem a parte 
citada; ou contra outra Sentença jaa dada; ou dada per alguum preço, que o Juiz 
recebeo pera a dar; ou dada por falsa prova acinte contra alguum auzente; ou fe 
eram muitos Juízes deleguados, e alguuns delles deraó Sentença fem outros; ou fe 
foy dada per Juiz imcompetente em parte, ou em todo; ou fe foi dada contra Direito 
expreffo, affi como fe o Juiz julguaffe direitamente, que o meor de quatorze annos 
podia fazer teftamento, ou podia fer teftemunha, ou outra coufa femelhante, que feja 
contra Direito; cá tal Sentença he nenhuma, e de nenhuum valor, e nom fe requere 
fer della apelado, nem pode já mais em algum tempo paffar em coufa julguada, mas 
em todo tempo se pode dizer contra ella que he nenhuúa, e fem alguum effeito. 
1 E dizemos ainda, que pofto que de tal Sentença foffe apelado, nóm fera por tanto 
feita per Direito alguuma, pero que a apelaçam pareça fer huum auto cafi 
aprovativi della, per que fe moftre o dito apelante aprovar a dita nulidade; porque 
pois do começo dói nenhuúma, ja per nenhuum auto feguinte nom pode fer 
confirmada, falvo Fe a El Rey confirmar de certa ciência, porque elle he Ley 
animada fobre a terra, e pode fazer Ley, e revogalla quando vir que he compridoiro. 
2 E aquella sentencá he chamada per Direito alguuma, que pero nom seja dada 
expreffamente contra Direito, he dada contra direito da parte: affy como fe foffe 
contenda fobre o teftamento d’alguum meor de quatorze annos, dizendo-fe per huma 

 
 

167 ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua 
relativização. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 40. 

168 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo 5. Rio 
de Janeiro: Forense, 1974, p. 129-131. 

169 Disponível em http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l3p301.htm. Acessado em 05/01/2013. 
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parte que o Teftador era meor de quatorze annos ao tempo que fez, e da outra parte 
fe diffeffe que era mayor; e pero que fe provaffe per as Inquiriçoeens que era meor 
da dita idade ao dito tempo, o Juiz julgou o dito Teftamento fer boo, e valiofo, nom 
avendo refpeito como per Direito he ordenado, que o Teftamento feito per o meor de 
quatorze annos he nenhuum, mas ouve respeito como fe nam provava fer meor, 
fendo porém provado o contrario pollas Inquiriçoeens. 
3 E porque tal Sentença como efta he contra direito da parte, e nam contra Direito 
expreffo, por tanto nom he per Direito dita nenhuuma, mas he dita alguuma: e fe a 
parte, contra que foffe dada, nom apelaffe della ao tempo, que per Direito he 
affinado pera apelar, ella paffaria em coufa julguada, e ficaria firme, affy como se 
foffe bem julguado. E efto ha luguar nos feitos Cives, ca nos feitos Crimes devem os 
Juizes apelar fempre em todo cafo por parte da Juftiça, ainda que as partes nom 
apelem, fegundo ao diante mais compridamente Diremos no quinto Livro, honde 
entendemos tratar dos Crimes". 

 

A sentença proferida em desrespeito à coisa julgada é considerada inexistente, 
 

intitulada sentença nenhuma. O rol das sentenças nulas, a seu turno, encontra-se 
 

taxativamente previsto no título LXXVIII do Livro Terceiro, acima reproduzido, e admitem 
 

arguição a qualquer tempo. 
 
 

As sentenças que contrariavam direito da parte receberam tratamento diferenciado 
 

das que confrontavam direito expresso. Enquanto estas eram sempre inexistentes, aquelas 
 

eram tidas como nulas, admitindo a formação da coisa julgada. 
 
 

De acordo com o título 85170 do Livro III das Ordenações Afonsinas, a coisa 
 

julgada limitava-se às partes, com algumas exceções, e tanto as partes do processo quanto 
 

terceiros poderiam impugna-las. 
 
 
 
 

170 “Pero fegundo Direito Comuum a Sentença, e couza julguada aproveite, ou empeça fómente aquelles, antre 
que he dada, efto nom embarguante Dizemos, que fe dous fómente letiguaffem, e antre elles foffe dada 
Sentença Definitiva, poderá della apelar nam fómente cada huum deffes litiguantes, que fe da dita Sentença 
aggravado finta, mas ainda qualquer outro, a que effe feito poffa tanger, e da dita Sentença poffa vir alguum 
prejuízo; affy como fe huum herdeiro confentiffe conluiozamente fer condenado em prejuízo dos outros 
herdeiros; ou fe foffe contenda antre huum, que fe diffeffe herdeiro dalguum finado abinteftado, e o outro fe 
diffeffe herdeiro per Teftamento, fendo dada Sentença contra teftamento, e nom foffe appellada pelo que fe 
dezia herdeiro pelo teftamento, poderio apelar della quacefquer outros que foffem herdeiros em o dito 
teftamento, ou Leguatarios, a que em o dito teftamento foffem leixados alguuns leguados, ainda que com elles 
não foffe tratada a dita demanda; porque poderiam elles taees rezoens aleguar e provar na Causa 
d`apelaçam, que por ello deveria fer julguada por o dito Teftamento; e affy os outros herdeiros, e Leguatarios, 
que affy apelaffem, per virtude da dita apelaçam confervariam feu Direito da dita herança, e legados, a qual 
ligeiramente, e por outra via nom poderiam cobrar. 

1 E bem affy Dizemos no cafo, honde o Credor e o devedor foffem ambos fómente em contenda fobre a divida, e 
foffe dada Sentença contra o devedor, que houveffe dado fiador á dita divida: ainda que efte devedor 
condenado com apelaffe da dita Sentença, e ouveffe confentido em ella, effo nom embarguante poderia o 
fiador apelar, fe entender que acerqua deffe feito, ou Sentença he feito alguum conluio em feu prejuízo; e fera 
ouvido na Cauza d`apelaçam com feu direito, affy como fe o dito feito foffe principalmente com elle tratado. 

2 E porém Dizemos, que fe o vendedor deffe fiador ao comprador da couza vendida, a lhe compoer todo dapno 
que ouver recebido, no cafo que lhe feja vencida per alguum outro terceiro, e depois a venceffe alguum per 
Sentença, ainda que effe comprador nom apelaffe da Sentença contra elle dada, ou confentiffe expreffamente 
em ella, poderá o fiador apelar della, fe entender que he feito alguum emguano ou conluio em feu prejuízo, 
pera o desfazer no artiguo d`apelaçam; porque Sentença, que antre os ditos litiguantes affy feja dada, ou 
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No que concerne à coisa julgada, as Ordenações Manuelinas (Livro III, título 

LX171) mantiveram, substancialmente, o mesmo regramento das Afonsinas. No entanto, estas 
 

ordenações viram-se rodeadas por dezenas de outras leis, o que resultou, em 1566, na edição 
 

da Colecção de Leis Extravagantes de Duarte Nunes de Lião. Esta atividade doutrinária 
 

acabou por impulsionar e alertar para a necessidade de uma nova compilação legislativa, o 
 

que restou concretizado com as Ordenações Filipinas. 
 
 

No título LXXV172, Livro III, das Ordenações Filipinas foram mantidas as regras 
 

das Ordenações precedentes sobre a sentença nenhuma, sua inviabilidade de passar em 
 
 
 
 

avença, e trafauçam, que antre elles feja feita, nom póde prejudicar, nem empecer a quaefquer outros nó 
chamados, a que effe nogocio poffa tanger, fe achado for que em alguuma parte lhes he prejudicial. 

3 E esto que dito em eftes cazos aqui expecificados, deve aver luguar em quaefquer outros femelhantes, em que a 
rezam pareça fer igual deftes” 

(Disponível em http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l3p301.htm. Acessado em 05/01/2013). 
171 “Quando a fentença he per Dereito ninhúa, nunca já mais em tempo alguú paffa em coufa julguada, mas em 

todo tempo fe pode poer contra ella, que he ninhúa, e de ninhuú valor, e fem alguú efecto, e por tanto nom he 
neceffario feer della apellado. E he per Dereito a fentença ninhúa, quando he dada fem a parte feer primeiro 
citada; ou he contra outra fentença já dada; ou foi dada por peita, ou preço; ou fe foi dada per falta prova; ou 
fe eram muitos Juízes deleguados, e alguús deram fentença fem os outros; ou fe foi dada per Juiz 
incompetente, em parte, ou em todo; ou quando foi dada contra Dereito expreffo, affi como fe o Juiz julguaffe 
dereitamente, que o menor de quatorze annos podia fazer taftamento, ou podia feer teftemunha, ou outra coufa 
femelhante, que feja contra Dereito expreffo, ou Noffa Ordenaçam. 

1 E posto que de tal fentença feja apellado, nem fera por iffo feita per Dereito algúa, ainda que a apellaçam 
pareça auto aprovativo della, por que parece o Apellante aprovar a dita nullidade; porque pois a fentença do 
começo foi ninhúa, já per ninhuú auto feguinte pode feer confirmada; faluo fe per Nós de certa fciencia for 
confirmada, porque o Rey he Ley animada fobre a terra, e pode fazer Ley, e revoguala, quando viir que 
cumpre de fe affi fazer. 

2 Emperó fe o Juiz julgualle contra o dereito da parte, e nom contra Dereito expreffo, nom fera a fentença por 
Dereito ninhúa, mas he dita algúa, pofto que feja dada contra o dereito da parte contra que foffe dada; e por 
tanto he neceffario, que a parte apelle de tal fentença ao tempo limitado para apellar; porque nom apellando, 
ficará a fentença firme, como fe foffe bem julguado; faluo fe o feito for crime, em que a Juftiça aja luguar; 
porque em taees cafos os Juízes apellaram por parte da Juftiça, pofto que as partes nom apellem, como fe dirá 
mais compridamente no Quinto Livro. E pode-fe poer exemplo, quando o juiz julgua contra o dereito da parte, 
e nom contra Dereito expreffo, affi como fe foffe contenda fobre o teftamento d`alguú menor de quatorze 
annos, dizendo-fe por húa parte, que o Teftador era menor de quatorze annos ao tempo que fez o teftamento, e 
da outra parte fe diffeffe, que era maior, e pofto que pólas inquirições fe provaffe, que era menor da dita idade 
ao dito tempo, o Juiz julguou o dito teftamento por bom e valiofo, nom auendo refpeito, como he por Dereito 
determinado, que o teftamento feito per o menor de quatorze annos he ninhuú, mas ouve refpeito, como fe nom 
provava feer menor, fendo porém provado o contrário pólas inquirições”. 

Disponível em http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l3p226.htm. Acessado em 06/01/2013. 
172 “A sentença, que he per Direito nenhuma, nunca em tempo algum passa em cousa julgada, mas em todo o 

tempo se póde oppor contra ella, que há nenhuma e de nenhum effeito, e por tanto não he necessário ser della 
appellado. 

E he per Direito a sentença nenhuma, quando he dada sem a parte ser primeiro citada, ou he contra outra 
sentença já dada, ou foi dada por peita, ou preço, que o Juiz houve, ou por falsa prova, ou se eram muitos 
Juízes delegados, e alguns deram sentença sem os outros, ou se foi dada por Juiz incompetente em parte, ou 
em todo, ou quando foi dada contra Direito expresso, assi como se o Juiz julgasse direitamente que o menor 
de quatorze annos podia fazer testamento, ou podia ser testemunha, ou outra cousa semelhante, que seja 
contra nossas Ordenações, ou contra Direito expresso. 

1. E postoque de tal sentença seja appellado, não será por isso feita por Direito valiosa, ainda que a appellação 
pareça acto approvativo della, pelo qual parece o appellante approvar a tal nullidade, porque pois a sentença 
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julgado e a admissão de sua revisão a qualquer tempo, bem como quanto à definição dos 
 

casos de sentença nula. 
 
 

A sentença que violasse direito da parte era tida por válida, dependendo da 
 

interposição de apelação para que buscasse a sua reforma, tendo em conta que, diferentemente 
 

do que previsto nas Ordenações anteriores, não era lícito ao juiz, após a publicação, revogá-la 
 

para proferir outra em substituição daquela. 
 
 

Neste sentido, após mencionar a influência que o direito romano exerceu em 

Portugal, Costa173 afirma: 
 
 

“A sentença que por direito é nenhuma não produz efeito, não transita em julgado e 
pode ser revogada em qualquer tempo que o interessado pretenda fazê-la valer em 
juízo, independentemente do remédio da Revista, uma vez que sempre se pode dizer 
contra ela”. 

 
Na primeira fase do direito português não havia controle de constitucionalidade 

sobre os atos normativos, encontrando-se o monarca acima da lei174, razão pela qual não cabia 
 

falar-se em coisa julgada inconstitucional. 
 
 

Atualmente, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade 
 

em Portugal é disciplinado, em sede constitucional, pelo artigo 282.º da Constituição 
 

Portuguesa, in verbis: 
 
 

1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória 
geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional 
ou ilegal e determina a repristinação das normas que ela, eventualmente, haja 
revogado. 

 
 

de principio foi nenhuma, já por nenhum acto seguinte póde ser confirmada, salvo per Nós de certa sciencia, 
porque o Rey he Lei animada sobre a terra, e pode fazer Lei e revoga-la, quando vir que convem fazer-se assi. 

2. Porém, se o Juiz julgasse contra o Direito da parte, e não contra Direito expresso, não será a sentença per 
Direito nenhuma, mas he valiosa; e por tanto he necessario, que a parte appelle della ao tempo limitado para 
appellar, porque não appellando, ficará a sentença firme, como se fosse bem julgado. 

E pode-se por exemplo, se fosse contenda sobre hum testamento, dizendo-se por huma parte, que o testador era 
menor de quatorze annos ao tempo que o fez, e da outra parte se dissesse, que era maior; e postoque pelas 
inquirições se provasse que era menor da dita idade ao dito tempo, o Juiz julgou o testamento por bom e 
valioso, não havendo respeito, como he per Direito determinado, que o testamento feito pelo menor de 
quatorze annos he nenhum; mas havendo respeito como se não provava ser menor, sendo porém provado o 
contrário pelas inquirições. 

Porém nos feitos crimes, em que a Justiça há lugar, sempre os Juízes appellarão por parte da Justiça, postoque 
as partes não appellem”. 

Disponível em http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l3p685.htm. Acessado em 06/01/2013. 
173 COSTA, Moacyr Lobo da. A revogação da Sentença. São Paulo: Ícone, 1995, p. 159. 
174 “somente ao Príncipe, que não conhece Superior, é outorgado por direito, que julgue segundo sua consciência, 

não curando de alegações, ou provas em contrário feitas pelas partes. (...) o Rei é Lei animada sobre a terra, e 
pode fazer Lei, revogá-la, quando vir que convém fazer-se assim” (OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. 
Ensaio sobre o Caso Julgado Inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993, pág. 20). 
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2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por infracção de 
norma constitucional ou legal posterior, a declaração só produz efeitos desde a 
entrada em vigor desta última. 
3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do Tribunal 
Constitucional quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de 
mera ordenação social e for de conteúdo menos favorável ao arguido. 
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de 
excepcional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal 
Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com 
alcance mais restrito do que o previsto nos n.os 1 e 2. 

 

Verifica-se que o terceiro item deste artigo ressalva, a menos que haja decisão em 
 

contrário do Tribunal Constitucional, a coisa julgada produzida antes da produção dos efeitos 
 

da decisão que declara a inconstitucionalidade ou a ilegalidade da norma impugnada. 
 
 

Segundo Teles, citado por Marinoni, esta norma não está admitindo que um ato 
 

inconstitucional produza efeitos, mas apenas salvaguardando juízos precedentes sobre a 

inconstitucionalidade, diferentes do juízo que veio a prevalecer na decisão com efeito geral175. 
 
 

Ao analisar o artigo 282.º, nº 3, da Constituição portuguesa, Otero conclui que, 
 

atualmente, a sentença transitada em julgado, mesmo que afronte a Constituição, não deixará 
 

de ser válida, ao passo que, no antigo direito português, aquela que fosse “contrária ao Direito 
 

seria nula, nunca possibilitando a formação de caso julgado. Ia-se mesmo mais longe: a 
 

confirmação de uma sentença nula nunca poderia gerar a sua validade, salvo se uma tal 

intervenção confirmativa fosse feita pelo próprio monarca”.176 
 

A coisa julgada assume relevante papel no código de processo civil português177. 
 

O artigo 619.º.1, prevê que: 
 
 

“Transitada em julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do mérito 
da causa, a decisão sobre a relação material controvertida fica a ter força 
obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 580.º e 
581.º, sem prejuízo do disposto nos artigos 696.º a 702.º.”. 

 
A definição legal, no entanto, encontra-se no artigo 580.º (Conceitos de 

 

litispendência e caso julgado), que trata das exceções admissíveis no sistema processual civil, 
 

senão veja-se: 
 
 
175 TELES, Miguel Galvão. Inconstitucionalidade pretérita, nos dez anos da Constituição. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1987, p. 329, apud MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada inconstitucional: 
a retroatividade da decisão de (in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada; a questão da 
relativização da coisa julgada. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 33. 

176 OTERO, Paulo Manuel Cunha da Costa. Ensaio sobre o Caso Julgado Inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993, 
pág. 54 e 55. 

177 Lei n.º 41, de 26 de junho de 2013. Disponível em http://www.dgpj.mj.pt/sections/DestBanner/novo-codigo-
de-processo7411/downloadFile/attachedFile_f0/L_41_2013.pdf?nocache=1375777125.44. Acessado em 
27/08/2013. 



 

71 
 
 

“1 — As exceções da litispendência e do caso julgado pressupõem a repetição de 
uma causa; se a causa se repete estando a anterior ainda em curso, há lugar à 
litispendência; se a repetição se verifica depois de a primeira causa ter sido 
decidida por sentença que já não admite recurso ordinário, há lugar à exceção do 
caso julgado. 

 
2 — Tanto a exceção da litispendência como a do caso julgado têm por fim evitar 
que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma 
decisão anterior. 

 

3 — É irrelevante a pendência da causa perante jurisdição estrangeira, salvo se 
outra for a solução estabelecida em convenções internacionais.”. 

 

Os artigos 581.º.1 e 621.º disciplinam, respectivamente, os requisitos para a 
 

configuração da coisa julgada e o seu alcance, afirmando que “repete-se a causa quando se 
 

propõe uma ação idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir” e “A 
 

sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga (…)”. 
 
 

Somente admite-se recurso ordinário nas causas de valor superior à alçada do 
 

tribunal de que se recorre, nos casos em que a decisão a ser atacada seja prejudicial ao 
 

recorrente em valor superior à metade da alçada do tribunal a quo. No entanto, nos termos do 
 

artigo 629.º.2, se o fundamento deste recurso consistir na ofensa de caso julgado, o recurso é 
 

sempre admissível, seja qual for o valor da causa e da sucumbência. 
 
 

O meio previsto no ordenamento jurídico processual português para rescindir a 
 

coisa julgada então formada é a revisão, prevista nos artigos 696.º a 702.º do código de 
 

processo civil lusitano. Assim, a decisão transitada em julgado só pode ser objeto de revisão, 
 

nos casos exaustivamente previstos no artigo 696.º. 
 
 

A coisa julgada também pode ser utilizada como matéria de defesa em execução 
 

baseada em título executivo judicial que tenha desrespeitado coisa julgada anteriormente 
 

formada, conforme se extrai do artigo 729.º, “f", do código de processo civil português. 
 
 

Assim, tem-se que, após a formação da coisa julgada em relação a uma dada lide, 
 

se houver “repetição de uma causa” (artigo 580.º) caberá à parte prejudicada: i. o 
 

oferecimento da exceção do caso julgado (artigo 576.º combinado com o artigo 577.º, “i” e 
 

580.º.1); ou ii. a utilização da “oposição à execução” como defesa à execução da sentença. 
 

Não obstante, com base no artigo 625.º, “havendo duas decisões contraditórias sobre a 
 

mesma pretensão, cumpre-se a que passou em julgado em primeiro lugar”. 



 

72 
 
 

2.4 Direito Brasileiro 
 
 
 
 

Em razão da colonização exercida por Portugal, o direito pátrio sofreu grande 
 

influência daquele, sendo integralmente aplicado as Ordenações lusitanas, durante o período 
 

imperial. Por meio da Lei de 20 de outubro de 1823, estas ordenações mantiveram suas 
 

vigências, até que fossem editadas leis pátrias que as substituíssem. 
 
 

Sobre o ponto, Pontes de Miranda178 afirma que: 
 
 

“As Ordenações Manuelinas trasladaram, no Livro III, Título 60, § 2, a Constituição 
de Alexandre (haurida das Ordenações Afonsinas), precedendo-a de trechos 
estranhos a ela, até certo ponto incompatíveis. Imitou-as a Ordenação Filipina do 
Livro III, Título 75, pr., e § 1 (quanto à parte que precede o que corresponde à lei de 
Alexandre, já citada)”. 

 
No entanto, foi a ordenação filipina que vigorou maior tempo entre nós. 

 
 

A Constituição Imperial, de 25 de março de 1824179, ressalvou expressamente, em 
 

seu artigo 179, inciso III, a irretroatividade das leis. No que concerne à coisa julgada, rezava o 
 

inciso XII deste mesmo artigo, que “será mantida a independência do Poder Judicial. 
 

Nenhuma Autoridade poderá avocar as Causas pendentes, susta-las, ou fazer reviver os 
 

Processos findos”. 
 
 

No entanto, as ordenações filipinas, vigentes neste período, admitiam a 
 

instauração de uma nova demanda sobre a mesma lide (bis in idem). Caso a sentença da 

segunda demanda ofendesse a coisa julgada, o título setenta e cinco do Livro III180 a 
 

qualificava como sentença nenhuma, vedando-lhe a produção de efeitos. Ocorre que esta 
 

sistemática tinha o inconveniente de ordem prática, pois seria necessário aguardar-se a 
 

prolação da sentença em desprestígio da coisa julgada para, depois, declarar sua nulidade. 
 
 

A coisa julgada possuía força de lei, era presumivelmente justa e, via de regra, 

irretratável181. 
 
 
 
178 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado da Ação Rescisória. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1976, p. 94. 
179 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acessado em 06 de 

janeiro de 2013. 
180 Reproduzido em linhas superiores. 
181 ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua 

relativização. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 45. 
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O Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, cuidou do sistema jurídico 
 

processual brasileiro em matéria comercial. De acordo com o seu artigo 74, § 4º, admitia-se a 
 

interposição de “excepção de cousa julgada”, desde que estivessem presentes os requisitos “de 
 

identidade de cousa, causa e pessoa” mencionados no artigo 92. 
 
 

A coisa julgada era tida como verdade absoluta por força de lei, mesmo que 

houvessem provas em sentido contrário, por presunção legal182. Admitia-se a anulação da 
 

sentença por meio dos mecanismos processuais elencados no artigo 681, dentre os quais 
 

incluía-se a ação rescisória. 
 
 

No entanto, não havia disposição legal a respeito da definição, das características 

e dos efeitos da coisa julgada, o que coube à doutrina183. A produção legislativa ainda era 
 

incipiente, em razão do curto espaço de tempo em que se deixou de utilizar as Ordenações 
 

portuguesas entre nós. 
 
 

Por meio do Decreto 763, de 19 de setembro de 1890, determinou-se a ampliação 
 

da abrangência do Regulamento 737, passando a ser aplicável ao processo civil das causas 
 

civeis em geral. 
 
 

Significativa alteração ocorrida nesta época em relação à coisa julgada é relatada 
 

por Ponte de Miranda184, que, referindo-se ao Tribunal do Distrito Federal, menciona que esta 
 

Corte entendia que, apesar do Decreto 763 mandar aplicar o Regulamento 737, de 1850, o 
 

direito reinícola não estava em vigor e que, para impugnar violação de “direito expresso”, não 
 

era cabível ação rescisória, mas “exceção de coisa julgada”. 
 
 

Exercendo competência legislativa atribuída pela Constituição Federal de 1931 – 
 

o artigo 34 elencava as matérias cuja competência era privativa do Congresso Nacional e, em 
 

seu inciso XXIII dispunha “legislar sobre o direito civil, comercial e criminal da República e 
 
 

182 Artigo 185: ”São presumpções legaes absolutas os factos, ou actos que a lei expressamente estabelece como 
verdade, ainda que haja prova em contrario, como - a cousa julgada”. No mesmo sentido: CABRAL, Antonio 
do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e 
transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 57. 

183 “Cousa julgada, diz-se, a decisão que não depende mais dos recursos, seja porque as leis não mais os 
permite, seja porque a parte delles se utilizou, ou não fez uso nos termos fataes e peremptórios. O effeito da 
cousa julgada he ser tido por verdade o que foi decidido, sendo somente suscetível de revogação a sentença 
que contra si tiver vícios reputáveis por leis insanáveis” (ALMEIDA, em nota ao título LXXV do Livro III das 
Ordenações Filipinas, p. 684, apud ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito fundamental à coisa julgada: 
problemas constitucionais de sua relativização. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 46). 

184 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Tratado da Ação Rescisória. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1976, p. 242 e 243. 
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o processual da Justiça Federal”, nada mencionando sobre o processo civil – alguns estados 
 

promulgaram seus códigos de processo civil. Com isso, o regulamento 737 foi perdendo 
 

vigência, paulatinamente. 
 
 

A disciplina sobre a coisa julgada teve diferentes delineações na legislação de 

cada Estado, que afirmaram: a coisa julgada como matéria de exceção ritual185, como tema de 

contestação186, o momento em que incide sua autoridade187, seu alcance subjetivo e 

objetivo188, a sentença passada em julgado como título189, os requisitos da coisa julgada190, a 

vedação de modificação da sentença nos próprios autos191, a nulidade como óbice à coisa 

julgada192, a nulidade de sentença proferida contra coisa julgada193, as decisões que não fazem 

coisa julgada194, ou ainda sua sede no dispositivo da sentença195-196. 
 
 

A primeira vez que a expressão coisa julgada constou da Carta Magna foi em 
 

1934, já que nas Constituições anteriores, seguindo tradição das Ordenações, a coisa julgada 
 

era incluída na noção de irretroatividade das Leis. No artigo 113.3 constava expressamente 
 

que “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. No 
 

entanto, a primeira duração desta nova fórmula foi bastante curta, pois o Texto Maior de 1937 
 

não a manteve. 
 
 

Por meio da Constituição de 1937, foi estabelecida a competência privativa da 
 

União para legislar sobre direito processual (artigo 16, XVI), o que se concretizou por meio 
 

da promulgação, em 18 de setembro de 1939, do decreto-lei 1.608, primeiro código de 
 

processo civil brasileiro. 
 
 

Nele, a coisa julgada é considerada efeito da sentença, dispondo o artigo 288 que 
 

“não terão efeito de cousa julgada os despachos meramente interlocutórios e as sentenças 
 

proferidas em processos de jurisdição voluntária e graciosa, preventivos e preparatórios, e de 
 
 
 

185 Constituições do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. 
186 Constituições de Pernambuco, Santa Catarina e Distrito Federal. 
187 Constituições do Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. 
188 Constituições de Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. 
189 Constituições do Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. 
190 Constituições do Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. 
191 Constituições da Bahia, Pernambuco, Santa Catarina e Distrito Federal. 
192 Constituição da Bahia. 
193 Constituições de Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. 
194 Constituições de Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Distrito Federal. 
195 Constituições do Mato Grosso e Distrito Federal. 
196 ALBUQUERQUE, Carolina de. Direito fundamental à coisa julgada: problemas constitucionais de sua 

relativização. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 47. 
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desquite por mútuo consentimento”, e, do artigo 287, se extrai que a coisa julgada tem “força 
 

de lei nos limites das questões decididas”. 
 
 

Admite-se, ainda, sua utilização como exceção, sem efeito suspensivo, nos moldes 
 

do artigo 182, II, e trata-se de causa de nulidade da sentença proferida, a fundamentar ação 
 

rescisória, em caso de desrespeito à coisa julgada anteriormente formada, como consta do 
 

artigo 798, I, “b”. 
 
 

Em 1942 foi editada a Lei de introdução ao Código Civil – Decreto-Lei 4.657, de 
 

4 de setembro de 1942 – que trata de definir a coisa julgada em seu artigo 6º, parágrafo 
 

terceiro, in verbis: 
 
 

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
(…) 

 

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba 
recurso”. 

 

Com a Constituição de 1946 a coisa julgada volta a ter assento constitucional, sem 
 

que isso tenha implicação na esfera da legislação infra-constitucional. No entanto, conforme 
 

relatado no primeiro capítulo, o conteúdo da norma constitucional protetiva da coisa julgada 
 

teve seu alcance alterado pelos atos institucionais 1/1964 e 2/1965. Esta mesma situação foi 
 

vivenciada na Constituição de 1967, através dos atos institucionais 5/1968, 7/1969 e 8/1969, 
 

bem como pela Emenda Constitucional 01, de 17 de outubro de 1969. 
 
 

O código de processo civil atual, Lei 5.869, foi promulgado em 11 de janeiro de 
 

1973, sob a égide da Lei Maior de 1967. Com relação à coisa julgada, muito se aproveitou do 
 

código de 1939, mas foram efetuadas alterações em todos os artigos. 
 
 

A principal alteração efetuada foi o deslocamento da incidência da coisa julgada 
 

dos efeitos da sentença para o seu conteúdo, nos termos do que dispõe o atual artigo 467, 
 

ponto que será objeto de estudo mais à frente. 
 
 

Nos dias atuais, a coisa julgada possui status constitucional, conforme artigo 5º, 
 

inciso XXXVI, com a tradicional fórmula segundo a qual: “lei não prejudicará o direito 
 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
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3. NOÇÕES ELEMENTARES INERENTES À COISA JULGADA 
 
 
 
 

O estudo da coisa julgada, que passará a ser desenvolvido como pressuposto 
 

necessário à compreensão do tema central deste estudo – a ser esmiuçado no capítulo 

subsequente – revela estar-se diante de um dos temas mais polêmicos do processo civil197, a 
 

ponto mesmo de Barbosa Moreira, um dos maiores expoentes sobre a matéria, ter dedicado a 

um artigo seu o seguinte título: “Ainda e sempre a coisa julgada”198. 
 
 
 
 
3.1 Origem da expressão 
 
 
 
 

A expressão coisa julgada origina-se do latim res iudicata que, por sua vez, 
 

decorre de outra expressão nessa mesma língua: res in iudicium deducta. No direito romano, 

extrai-se do Digesto199, 42, 1,1: “Res iudicata dicitur quae finem controversiarum 
 

pronuntiatione iudicis accipit, quod vel condemnatione vel absolutione contingit”. 
 
 

Ao propor a ação, caberá ao autor afirmar a existência de uma relação jurídica que 
 

o liga ao demandado. Esta relação jurídica, em latim, é denominada res in iudicium deducta, 
 

que pode ser traduzida para o vernáculo como a relação deduzida em juízo. 
 
 

Prosseguindo a ação, será esta relação jurídica afirmada na peça vestibular objeto 
 

da cognição judicial. Formado o juízo de valor a cerca da existência ou inexistência desta 
 

relação jurídica, será proferida a decisão judicial. Neste momento, a relação jurídica deixa de 
 
 
 
 
 
197 “Poucos temas jurídicos têm merecido dos estudiosos atenção maior que o da coisa julgada” (BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a Coisa Julgada. Direito Processual Civil (Ensaios e Pareceres). 
Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971, p. 133); “Provavelmente é o tema sobre o qual mais tenham escrito os 
juristas em todos os tempos. Sua inegável importância transcende os limites do direito processual para refletir-
se nos demais domínios do direito como um das questões hoje considerada até mesmo constitucional, enquanto 
garantia inscrita nos textos de nossas cartas políticas (art.5º, XXXVI, de nossa atual Constituição)”. 
(GONÇALVES, Willian Couto. Garantismo, Finalismo e Segurança Jurídica no Processo Judicial de 
Solução de Conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p.163). Neste sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. 
Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 382. 

198 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a Coisa Julgada, in Revista dos Tribunais, v. 59, n. 
416, jun/1970, p. 9-17 

199 Expressão originada do latim digerere, correspondente, no vernáculo, à “pôr em ordem”, representa a reunião 
de fragmentos de jurisconsultos clássicos. 
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ser meramente deduzida e passa a ter sido julgada. Em latim, a res in iudicium deducta, após 
 

sofrer juízo de valor acerca de sua existência ou inexistência passa a ser res iudicata. 
 
 
 
 
 

3.2 Da relação entre coisa julgada e segurança jurídica 
 
 
 
 

A impugnabilidade das decisões não pode ser irrestrita200, sendo necessário que o 
 

ordenamento jurídico prestigie a estabilidade daquilo que foi decidido, a fim de se evitar a 
 

eternização da incerteza em relação à situação jurídica submetida à apreciação do Judiciário. 

Segundo Dinamarco201, “a insegurança é um estado perverso que prejudica os negócios, o 
 

crédito, as relações familiares e, por isso, a felicidade pessoal das pessoas e grupos”. 
 
 

Aragão202 destaca que 
 
 

“a opção universalmente aceita, fundamentada no Direito Romano, consiste em, 
primeiro, submeter a sentença a reexame perante órgãos hierarquicamente superiores 
(eventualmente permitir sua rescisão posterior, acrescente-se) e após atribuir-lhe 
especial autoridade, que a torne imutável para o futuro em face de todos os 
participantes do processo em que fora ela pronunciada”. 

 
Como visto no primeiro capítulo, um dos pilares do Estado democrático de direito 

 

é a segurança jurídica, direito fundamental cujo conteúdo contém inserido a noção de coisa 

julgada203. Nosso ordenamento seguiu esta concepção, conforme se depreende da leitura do 
 

artigo 5º, XXXVI, da Lei Fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da., Curso de Direito Processual Civil. 7. ed. 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, v. 2, p. 417. Para aprofundamento sobre o tema, remete-se à leitura de 
CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 45 e seguintes. 

201 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: 
Malheiros. 2009, p. 301. 

202 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 1992, p. 189. 
203 Cumpre registrar a advertência extraída de CABRAL, nestes termos: “Devemos lembrar que, em sentido 

contrário, certos juristas afirmam que a coisa julgada tem apenas uma função prática: sua disciplina não é igual 
em todos os países e portanto não decorreria da clausula do Estado de Direito” (CABRAL, Antonio do Passo. 

 

Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de 
posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 50). 
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Wambier e Talamini204, ao afirmarem que a coisa julgada visa gerar segurança, 
 

buscam estabelecer o alcance desta: 
 
 

“A segurança, de fato, é um valor que desde sempre tem desempenhado papel de um 
dos objetivos do direito. O homem sempre está à procura de segurança e o direito é 
um instrumento que se presta, em grande parte, ao atingimento desse desejo 
humano. Por meio do direito, procura-se tanto a segurança no que diz respeito ao 
ordenamento jurídico como um todo, quanto no que tange às relações jurídicas 
individualizadas. É quanto a esta espécie de segurança que a coisa julgada 
desempenha o seu papel”. 

 
Trata-se de princípio agregado ao Estado Democrático de Direito, porquanto para 

 

que se possa dizer, efetivamente, esteja este plenamente configurado é imprescindível a 
 

garantia de estabilidade jurídica, de segurança e orientação e realização do direito. Assim 
 

considerado o princípio, nota-se que é irrelevante a menção expressa, na Constituição Federal, 
 

acerca da coisa julgada, porquanto esta é umbilicalmente ligada ao Estado Democrático de 

Direito205. 
 

No voto-vista proferido no Recurso Extraordinário nº 363.889/DF206, o Ministro 
 

Luiz Fux assevera que 
 
 

“na essência, a proteção à coisa julgada material é uma decorrência do princípio da 
segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), na medida em que se destina à pacificação 
dos conflitos sociais. É através da proteção do que já decidido em definitivo pelo 
Judiciário que se promove a confiança recíproca entre os atores da sociedade, que 
podem pautar suas condutas à luz dos efeitos já oficialmente proclamados dos atos 
por eles praticados, e com isso planejando o futuro a ser trilhado. Tanto o vencedor 
quanto o vencido, sob certo ângulo, beneficiam-se da indiscutibilidade inerente à 
coisa julgada, pois mesmo o segundo passa a saber, com precisão, a exata medida 
em que sua esfera jurídica restou subordinada ao interesse do adversário”. 

 

Theodoro Júnior207, ao comentar o fundamento da autoridade da coisa julgada, 
 

afirma que a intenção do legislador, ao implantar a coisa julgada, visa atender “uma exigência 
 

de ordem prática (...), de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já 
 

soberanamente decididas pelo Poder Judiciário”. 
 
 
 
 
 
 
 

204 WAMBIER, Luiz Rodriguez; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do 
processo e processo de conhecimento. vol. 1, 11. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 596. 

205 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: RT, 2003, p. 22. 

206 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 363.889-DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Dias 
Tofoli. Julgado em 02 de junho de 2011, publicado no DJe em 16 de dezembro de 2011. 

207 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 51. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2010, p. 539-540. 
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Portanto, ao estabelecer a definitividade208     da solução judicial imposta, a 
 

verdadeira razão de ser da coisa julgada é a preocupação em garantir a segurança nas relações 
 

jurídicas e em preservar a paz no convívio social, e não a busca de justiça das decisões 
 

oriundas do poder judiciário. 
 
 

Nestes termos, tornando-se irrecorrível a decisão judicial, seja por ter sido 
 

esgotado os recursos elencados no ordenamento jurídico ou pela ausência de interposição do 

recurso no prazo disciplinado em lei, opera-se o seu trânsito em julgado209, que faz surgir a 
 

coisa julgada. 
 
 
 
 
 

3.3 Do fundamento jurídico 
 
 
 
 

Em que pese não haver dissenso no que concerne à fundamentação filosófica da 
 

coisa julgada estar calcada na segurança jurídica que deve ser ofertada às pessoas – para que 
 

seja permitido a estas que planejem suas vidas de acordo com o resultado do provimento 
 

jurisdicional que lhe envolveu – o mesmo não se verifica quando da análise do fundamento 

jurídico deste instituto, havendo diversas teorias a respeito210-211. 
 
 
 
 
 
208 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 42. 
209 “Trânsito em julgado: o vocábulo trânsito expressa movimento e julgado está por decisão imutável. Transitar 

em julgado significa adquirir a qualidade de decisão imutável, quer com a autoridade da coisa julgada material, 
quer sem ela. Transita em julgado a sentença quando da condição de recorrível ela passa à de irrecorrível. Daí 
falar-se também em passar em julgado e passagem em julgado” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 
de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 303). Mister destacar que o Código de 
Processo Civil de Portugal (Lei n.º 41, de 26 de junho de 2013) define em seu artigo 628.º a “noção de trânsito 
em julgado”, nos seguintes termos: “A decisão considera -se transitada em julgado logo que não seja suscetível 
de recurso ordinário ou de reclamação.” 

210 “São dignas de registro especial as posições de Manoel Aureliano de Gusmão – o qual apontava como 
fundamento do instituto da coisa julgada, tal qual a prescrição, a ordem pública, cuja manutenção requeria não 
se perpetuassem as incertezas – e a de André Toulemon, - que apontava a coisa julgada com a dimensão de 
fundamento de toda uma civilização, sob o argumento de que quando a justiça não tem força, a força se inclina 
por substituir a justiça” (PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas 
do Projeto de Lei do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 55). 

211 Para o estudo das teorias material e processual da coisa julgada (que analisam o modo pelo qual se opera o 
vínculo estável que envolve as partes e o Estado-juiz em torno do direito material discutido) e sua repercussão 
nos fundamentos jurídicos e natureza da coisa julgada, remete-se o leitor a: CABRAL, Antonio do Passo. 

 

Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de 
posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 54 e seguintes. 
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3.3.1 A coisa julgada como presunção absoluta de verdade 
 
 
 
 

Já se sustentou que a coisa julgada representava presunção absoluta de verdade 

contida na sentença (como sói ocorrer no Digesto romano212), fazendo-o com base na filosofia 

escolástica213, calcada na crença de que, em que pese a finalidade do processo seja a busca da 
 

verdade, esta por vezes torna-se inalcançável. É dessa época a tradicional assertiva, atribuída 
 

a Scassia, segundo a qual, tendo em conta referida presunção, res iudicata facit de albo 
 

nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum 
 

verum...mutat. 
 
 

Atribui-se a Pothier a sistematização doutrinária em torno desta concepção jus- 
 

filosófica. Baseando-se nas regras do direito romano, tal estudo repercutiu de forma incisiva 
 

nas legislações espanhola (artigo 1.251 do Código Civil espanhol), italiana (artigo 1.350 do 

Código Civil italiano de 1.865) e, em especial, no Código Napoleônico214 (artigos 1.350 e 
 

1.351, do Código Civil francês). 
 
 

Nem por isso, os casos em que a sentença não represente a verdade real, estariam 
 

desprovido de coisa julgada. Diante da impossibilidade de afirmar que a sentença sempre 
 

representava a verdade material, encontravam na ideia de presunção de verdade (res iudicata 

pro veritate habetur) o fundamento jurídico para a autoridade de coisa julgada215. 
 

Neste sentido, Ramos216 destaca que 
 
 

“la sentencia no es uma declaración de verdad, sino um acto imperativo, aunque 
com fundamento racional; El valor de cosa juzgada no se proyecta sobre los hechos 
em que se funda el pronunciamiento referido al objecto del proceso; la normal 
limitación a las partes de la fuerza de cosa juzgada se explica bien si ésta se 
entiende referida al pronunciamiento sobre El objeto, mientras que seria absurda si 
se refiriera a los hechos y los razonamientos, dado que éstos serían verdaderos para 
las partes, pero no para los demás”. 

 
 
 
 

212 “res iudicata pro veritate accipituri”. 
213 “Quando, na sentença, se conclui pela aplicação da lei abstrata, o que se tem é a representação concreta da 

justiça contida na norma jurídica” (GOMES, Flávio Marcelo. Coisa julgada e estado de filiação: o DNA e o 
desafio à estabilidade da sentença. Porto Alegre: Sérgio A. Fabris Editor, 2009, p. 121). 

214 Referido autor teve ainda o acerto de introduzir ao Código Napoleônico a teoria das tria eadem, que será 
estudada mais à frente. 

215 PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. rev., atual. e ampl. com notas do Projeto de Lei do 
novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 53. 

216 RAMOS, Manuel Ortells. Derecho procesal civil. 5. ed. Navarra: Thomson-Aranzadi, 2004, p. 559 apud SÁ, 
Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 123). 
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Esta concepção teve repercussão, entre nós, no final do século XIX, quando da 
 

edição do Regimento 737, de 25 de novembro de 1850, ato normativo que antecedeu ao 
 

Código de Processo Civil de 1939. 
 
 
 
 
 

3.3.2 A coisa julgada como ficção da verdade 
 
 
 
 

Também sustentando a possibilidade da sentença contrária à verdade real adquirir 
 

autoridade de coisa julgada, a teoria da ficção da verdade defende que o ato decisório do 
 

processo representa uma verdade aparente, artificial. Por isso, afastara-se da realidade, 
 

aproximando-se da ficção. 
 
 

Defendida por Savigny217 nos idos do século XIX, visava a mitigação dos rigores 
 

inerentes à coisa julgada e contrapunha-se à teoria da coisa julgada como presunção absoluta 
 

de verdade, defendendo-a como uma ficção de verdade que protege as sentenças definitivas 
 

contra qualquer ataque que vise a sua modificação. 
 
 

Não se sustentava a alteração da realidade dos fatos através da coisa julgada, mas 
 

tão somente que, por meio dela, o futuro juízo “teria que conceber o juízo anterior como certo, 
 

pois a coisa julgada lhe impedia de repetir o seu juízo. Ou seja, deveria ter obrigatoriamente 

em sua mente uma espécie de ‘realidade virtual’ que deveria respeitar218. 
 
 

À coisa julgada incumbia-se atribuir “força legal” a determinada situação, 

independentemente da justiça, encarando-a, portanto, como opção político-legislativa219. 
 
 

Atribui-se a esta teoria a inclusão, ao lado do efeito negativo – já existente no 
 

direito romano –, do efeito positivo, assim entendido a vinculação das partes e do eventual 
 
 
 
 
 

217 VON SAVIGNY, Friedrich Karl. System dês heutigen römischen Rechts, v. 6. Darmstadt: Reimpresso pela 
Editora de Berlin 1847, 1974, págs. 257 e seguintes apud NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de 
um mito. Revista Eletrônica de Direito Processual – Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito 
Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio de janeiro, jul-dez/2012, p. 242, disponível em 
http://www.redp.com.br/. 

218 NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito Processual – 
Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio de janeiro, jul-
dez/2012, p. 242, disponível em http://www.redp.com.br/. 

219 SÁ, Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 125. 
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futuro juízo ao que fora primitivamente decidido, sendo esta decisão tida como ficção de 

verdade220. 
 
 

Imperioso destacar, no que toca a esta concepção teórica da coisa julgada, que 
 

Savigny incluía nos limites objetivos da coisa julgada, diferentemente do que se adota 
 

atualmente no ordenamento processual pátrio, os motivos da decisão. 
 
 
 
 
 

3.3.3 A coisa julgada como verdade formal 
 
 
 
 

Outros defendem a coisa julgada como verdade formal, propondo a superação da 
 

noção de coisa julgada como ficção ou como presunção de verdade. Argumenta-se que a 
 

sentença cria um direito novo, sendo a manifestação da lei ao caso concreto. Com isso, a coisa 
 

julgada seria manifestamente concreta. 
 
 

Atribuem como principal erro da teoria da coisa julgada como ficção da verdade o 
 

fato de considerar a busca da verdade objetiva como principal intento do processo civil, 
 

defendendo-se que, nos casos em que não se fosse possível se chegar a este norte, dever-se-ia 
 

entender esta sentença como uma ficção da verdade. Ora, para os defensores da coisa julgada 
 

como verdade formal, a finalidade do processo civil não deve ser tida como a obtenção da 
 

verdade objetiva ou real, bastando que se chegue à verdade formal. 
 
 
 
 
 

3.3.4 A coisa julgada desconectada à noção de verdade 
 
 
 
 

A autoridade da coisa julgada não se relaciona à ideia de verdade221. Assim, ao 
 

invés de buscá-la, ou de assumi-la como uma presunção ou ficção, a coisa julgada há de ser 
 
 
220 O estudo destes efeitos será retornado, com maior vagar e clareza, em momento oportuno. 
221 “(...) ao instituir a coisa julgada, o legislador não tem nenhuma preocupação de valorar a sentença diante dos 

fatos (verdade) ou dos direitos (justiça). Impele-o tão somente uma exigência de ordem prática, quase banal, 
mas imperiosa, de não mais permitir que se volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas 
pelo Poder Judiciário. Apenas a preocupação de segurança nas relações jurídicas e de paz na convivência social 
é que explicam a res iudicata” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria 
geral do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 546). 
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tida por uma opção política do legislador222, ditada por critérios de conveniência, que exigem 

a estabilidade das relações sociais, e consequentemente das decisões judiciais223. 
 

Segundo Porto224, 
 
 

“os fundamentos da coisa julgada, em face de seus propósitos filosóficos de oferecer 
segurança jurídica, radicam na finalidade inata do ato sentencial de regular 
definitivamente certa relação jurídica (eficácia), o qual, por força da vontade do 
Estado, pode ser imposto perante todos (autoridade)”. 

 
Interessante a seguinte passagem extraída de Talamini225: 

 
 

“É certo que a coisa julgada não transforma o falso em verdade, não faz do negro 
branco, nem do quadrado redondo. Ela não é verdade, não substitui a verdade e nem 
pretende ter o valor da verdade: trata-se de mero mecanismo pragmático que apenas 
impede uma nova discussão”. 

 
Para Chiovenda, a autoridade da coisa julgada fundava-se na vontade estatal, após 

 

atuar a vontade da lei no caso concreto em que incide. Liebman, como será visto adiante, não 
 

entende a coisa julgada como mais um efeito oriundo da sentença, mas como uma qualidade 
 

sua, que adere aos efeitos, tornando-os imutáveis. Essa parece ter sido a orientação adotada 
 

pelo legislador do anteprojeto do código de processo civil de 1973. No entanto, posterior 
 

alteração no texto do código fez com que fosse promulgada a posição adotada por Barbosa 
 

Moreira, conforme abordar-se-á em linhas à frente. 
 
 
 
 
 

3.4 Do conceito de coisa julgada 
 
 
 
 

A atual Lei de introdução às normas de direito brasileiro226 estabelece em seu 
 

artigo 6º, §3º que “Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não 
 
 

222 “É notório que o legislador, ao conceber o sistema jurisdicional, pode inclinar-se para a certeza jurídica ou 
para a estabilidade. Pode privilegiar a certeza, buscando incessantemente descobrir como as coisas 
aconteceram, autorizando sempre e a qualquer tempo a revisão da decisão prolatada, e fazendo infinita a 
solução da controvérsia. Ou pode fazer prevalecer a estabilidade, colocando, em determinado momento, um 
fim à prestação jurisdicional, e estabelecendo que a resposta dada nessa ocasião representa a vontade do Estado 
relativamente ao conflito posto à sua solução”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 
Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 663). 

223 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela 
jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 663. 

224 PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas do Projeto de Lei do 
novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 55. 

225 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005. p. 592. 
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caiba recurso”. Também o Código de Processo Civil tenta conceituá-la, como se extrai da 
 

análise do artigo 467, senão veja-se: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que 
 

torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou 

extraordinário”. Estas conceituações legais vêm merecendo críticas doutrinárias227. 
 

Para Couture228, a coisa julgada representa a autoridade e eficácia de uma 
 

sentença judicial, quando não existe contra ela meios de impugnação que permitam modificá- 
 

la. Esta concepção representa a forma com a qual os Estados da América do Sul tratam a coisa 
 

julgada, pois, em regra, sua impugnação somente é admissível através de mecanismos 
 

próprios, previstos nos ordenamentos de cada um deles, e desde que se respeite o prazo fixado 
 

para tanto. 
 
 
 
 
 

3.4.1 A definição de Enrico Tullio Liebman 
 
 
 
 

Liebman229 define a coisa julgada como a imutabilidade do comando emergente 
 

de uma sentença, sendo esta imutabilidade inerente à existência formal e aos efeitos 
 
 
226 BRASIL; Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, denominado de Lei de Introdução ao Código Civil 

até 30 de dezembro de 2010, quando entrou em vigor a lei nº 12.376, modificando a ementa daquela norma e 
ampliando o seu campo de aplicação. 

227 Quanto ao artigo 467 do CPC, Sá entende que a lei ocupou-se de definir a coisa julgada sob o enfoque 
prático, ao invés do teórico, na medida em que “pretendeu com ela mais do que definir o instituto, fixar o 
momento em que a sentença não pudesse mais ser atacada (imutabilidade)”. Posteriormente, o autor analisa o 
disposto no art. 6º, §3º da Lei de introdução às normas de direito brasileiro, e conclui que esta norma também 
“peca na medida em que não define o que vem a ser coisa julgada, mas, quando muito estabelece a noção de 
preclusão da faculdade recursal” (SÁ, Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 160-162). Também Barbosa Moreira: “Desde logo se pode afastar, por obviamente 
insatisfatória, a Lei de Introdução ao Código Civil. Chamar ‘coisa julgada’ à própria sentença, desde que 
inatacável através de recurso, será, na melhor hipótese, empregar linguagem figurada para indicar o momento 
em que a coisa julgada se forma” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a Coisa Julgada. 
Direito Processual Civil (Ensaios e Pareceres). Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971, p. 135-136); No mesmo 
sentido: CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 44. 

228 “Tratando, pues, de definir el concepto jurídico de cosa juzgada, luego de tantas advertencias preliminares, 
podemos decir que es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de 
impugnación que permitan modificarla” (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 
3. ed. Buenos Aires: Depalma, 1985, p. 401). 

229 “Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com precisão, como a imutabilidade 
do comando emergente de uma sentença. não se identifica ela simplesmente com a definitividade e 
intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade mais intensa e mais 
profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do ato em sua existência 
formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da 
Sentença. trad. Brás. De Alfredo Buzaid e Benvido Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 54). 
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provenientes da decisão judicial (declaratórios, constitutivos e condenatórios). Ao defender a 
 

distinção entre efeito da sentença e a autoridade da coisa julgada, o autor conclui ser a 
 

autoritas rei judicata uma qualidade que adere aos efeitos para torná-los imunes a mudanças. 

Entre nós, utilizam-se desta conceituação Liebmaniana, entre outros, Santos230, Marques231, 

Tucci232, Theodoro Junior233, Dinamarco234 e Bueno235. 
 
 

Para esta corrente doutrinária, a coisa julgada deve ter seu estudo dividido em 
 

duas vertentes: a coisa julgada formal e a coisa julgada material, sendo aquela a imutabilidade 
 

da sentença e esta a imutabilidade dos seus efeitos. Formar-se-ia a coisa julgada formal em 
 

todas as sentenças, bastando para isso que ocorra o seu trânsito em julgado, enquanto que a 

coisa julgada material apenas nas sentenças definitivas236. 
 
 

Do que até aqui foi exposto, percebe-se que pela teoria de Liebman, a 
 

imutabilidade da sentença se operacionaliza com o trânsito em julgado, momento em que não 
 

seja possível atacá-la via recurso, fenômeno que seria chamado de coisa julgada formal. 
 

Especificando a hipótese, em se tratando de sentenças de mérito ou se a lei emprestar a 
 

mesma força por haver reflexo da sentença extinguindo o direito material posto, à esta coisa 
 

julgada formal seria acrescido a impossibilidade de alteração dos efeitos da sentença, o que 
 

denomina-se de coisa julgada material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
230 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. III, São Paulo: Saraiva, 

1987, p. 42. 
231 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, vol. 3. São Paulo: Saraiva, p. 235. 
232 TUCCI, Rogério Lauria. Sentença e Coisa Julgada Civil, Belém, Cejup, 1984, p. 41. 
233 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: tória geral do direito processual e 

processo de conhecimento, vol. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, P. 537. 
234 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: 

Malheiros. 2009, p. 300. 
235 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 

Saraiva, 2007, P. 383. 
236 Em contraposição à noção de sentenças terminativas, aquelas que não apreciam o mérito, as sentenças 

definitivas extinguem o processo como julgamento do mérito. Fazendo uso de proposição defendida por 
Barbosa Moreira, “alude-se unicamente à sentença definitiva para comodidade da exposição. As decisões 
referentes às chamadas ‘condições da ação’ também são aptas a produzir coisa julgada material” (BARBOSA 
MOREIRA, José Carlos. A eficácia preclusiva da coisa julgada material. Revista dos Tribunais, vol. 441, 
1967, p. 14). Em sentido diverso, afirmando que esta espécie de sentença produz, tão somente, a coisa julgada 
formal: WAMBIER, Luiz Rodriguez; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral 
do processo e processo de conhecimento. Vol. 1, 11. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 
598. 
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Para Liebman, a coisa julgada formal seria um pressuposto lógico da coisa julgada 

substancial, haja vista que seria impossível a formação desta sem a daquela237. 
 
 

Em que pese a predominância, entre nós, da teoria até então exposta é certo que 
 

existem objeções ventiladas por processualistas de renome, como se analisará. 
 
 
 
 
 

3.4.2 A definição de Ovídio Baptista da Silva 
 
 
 
 

Silva238 enxerga a coisa julgada material como sendo o fenômeno processual que 
 

implica na imutabilidade apenas do efeito declaratório das sentenças de mérito, não sendo os 
 

efeitos constitutivo e condenatório alcançados por aquela autoridade. 
 
 

O autor segue, mesmo que parcialmente239, a teoria oriunda do direito tedesco – e 
 

que ainda conta com prevalência naquele sistema jurídico –, que identifica a coisa julgada 
 

como uma eficácia que adere exclusivamente à declaração de existência ou inexistência do 

direito formulado pelo demandante240. Sendo a declaração um pressuposto lógico das cargas 
 

condenatórias e constitutivas, somente aquela tornaría-se estável. 
 
 

Aproxima-se, como será visto adiante, da teoria sustentada por Barbosa Moreira, 
 

na medida em que não admite a afirmação, sustentada por Liebman, no sentido da 
 

imutabilidade consistir em uma qualidade que se agrega a todos os efeitos da decisão. No 
 

entanto, volta a distanciar-se daquele, quando entende incidir a autoridade da coisa julgada em 
 

relação somente ao efeito declaratório contido da sentença, enquanto que para Barbosa 
 

Moreira, sustenta que a imutabilidade incide sobre o próprio ato judicial, sobre o seu 
 

conteúdo. 
 
 
 
237 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Trad. Brás. De Alfredo Buzaid e Benvido 

Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 60. 
238 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Sentença e Coisa Julgada. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 104-

106. 
239 “Inegavelmente sua tese é muito parecida com a original alemã. Embora concorde que a coisa julgada seja 

qualidade que se restringe ao efeito declaratório, a diferença básica está em que o autor gaúcho não reputa 
indispensável a coisa julgada para que a sentença tenha um efeito declaratório” (SÁ, Renato Montans de. 
Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 157). 

240 “Essa teoria teve uma série de seguidores na doutrina, especialmente Konrad Hellwig, vindo posteriormente a 
ser defendida por James Goldschmidt. A teoria chegou ao Brasil com a aceitação de Celso Neves e Pontes de 
Miranda. na doutrina Moderna, é a posição adotada por Luiz Guilherme Marinoni” (SÁ, Renato Montans de. 
Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 134). 
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No mesmo sentido, registre-se a posição sustentada por Marinoni e Arenhart241: 
 
 

“De modo que nem todos os efeitos tornam-se imutáveis em decorrência da coisa 
julgada. (...) se a coisa julgada representa a imutabilidade decorrente da formação da 
lei do caso concreto, se ela representa a certificação dada pela jurisdição a respeito 
da pretensão de direito material exposta pelo autor, somente isso é que pode transitar 
em julgado. Somente o efeito declaratório é que pode, efetivamente, tornar-se 
imutável em decorrência da coisa julgada”. 

 
Para Neves242 a coisa julgada consiste no “efeito da sentença definitiva sobre o 

 

mérito da causa que, pondo termo final à controvérsia, faz imutável e vinculativo, para as 
 

partes e para o órgão jurisdicional, o conteúdo declaratório da decisão judicial”. 
 
 

Como será exposto adiante, esta concepção não merece prosperar, pois os efeitos 
 

constitutivos e condenatórios também alcançam a autoridade da coisa julgada, merecendo 

destaque a distinção entre as noções de conteúdo e efeitos da sentença243. 
 
 
 
 
3.4.3 A definição de José Carlos Barbosa Moreira 
 
 
 
 

Outros autores, aos quais se adere, discordam da afirmação de que a coisa julgada 
 

material torna imutável os efeitos da sentença, tendo em conta que estes podem ser alterados a 
 

qualquer tempo, mesmo após a formação da coisa julgada substancial. Dentre os defensores 

desta concepção, pode-se destacar, na doutrina pátria, Barbosa Moreira244 e, na alienígena, 

Allorio245. 
 
 
 
 
 
241 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela 

jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 666. 

242 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1971, p. 335. 
243 Adiante, será aprofundada esta distinção. 
244 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito 

Processual, Terceira Série. São Paulo: Saraiva. p. 109. No mesmo sentido: TESHEINER, José Maria; 
MANDELLI, Alexandre. Sentença e coisa julgada – conceitos e controvérsias. Revista de Processo, vol. 208. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 28; SÁ, Renato Montans de. Eficácia preclusiva da coisa 
julgada. São Paulo: Saraiva, 2011; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol I. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris. 

245 ALLORIO, Enrico. Naturaleza de La Cosa Juzgada. Problemas de Derecho Procesal, vol. II, trad. esp. de 
Santiago Sentís Melendo , Buenos Aires, EJEA, 1963. p. 163. No mesmo sentido: NIEVA-FENOLL, Jordi. A 
coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito Processual – Periódico da Pós-Graduação 
Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio de janeiro, jul-dez/2012, p. 243, disponível 
em http://www.redp.com.br/. 
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De fato, os efeitos da sentença que analisa o mérito são mutáveis, não se 
 

destinando – nem mesmo se pretende que assim o seja – a se eternizarem. O efeito 
 

condenatório, por exemplo, destinando-se a viabilizar a execução forçada da prestação 
 

imposta ao devedor, desaparece após a satisfação desta obrigação, seja pelo seu cumprimento 
 

espontâneo ou mesmo através de execução forçada. 
 
 

De igual modo, o efeito constitutivo da sentença de divórcio, ao romper o vínculo 
 

matrimonial existente entre os cônjuges, não pretende que este efeito seja intocado. Se assim 
 

o fosse, restaria por impossibilitado um novo casamento posterior entre as mesmas partes. 
 

Não há, no ordenamento jurídico vigente, qualquer impedimento que pessoas divorciadas 
 

voltem a casarem-se entre si. Ocorrendo esta hipótese, será tido por insubsistente o efeito 
 

constitutivo daquela sentença de divórcio. 
 
 

Mesmo a sentença meramente declaratória, que afirme ou negue a existência de 
 

dada relação jurídica, não se protrai eternamente no tempo. Pense-se no caso de uma decisão 
 

judicial que afirme a existência de certa relação jurídica entre as partes do processo, 
 

conferindo maior certeza àquele negócio jurídico subjacente. Nada impede que esta relação 
 

jurídica afirmada seja extinta, por qualquer motivo, fazendo desaparecer a certeza oficial 
 

conferida pela sentença declaratória. 
 
 
 
 
 

3.4.3.1 Da distinção entre conteúdo, eficácia e efeito da sentença 
 
 
 
 

Para melhor compreensão desta crítica à teoria Liebmaniana, será tratado, de 

forma resumida, da distinção entre o conteúdo, a eficácia, e os efeitos da sentença246. 
 
 

A sentença, como qualquer ato jurídico, tem um conteúdo, assim entendidas as 
 

notas essenciais que a distinguem dos outros atos jurídicos. Além disso, é a sentença, em tese, 
 
 
 
 
 
 
 
 
246 “A visualização dos conceitos de conteúdo, eficácia e efeitos, mais que mera distinção doutrinária, permite 

entender os caminhos desenvolvidos pela doutrina ao longo da história” (SÁ, Renato Montans de. Eficácia 
preclusiva da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 128). 
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e também aqui como todos os atos jurídicos, suscetível de produzir efeitos no mundo do 

direito247. 
 
 

Barbosa Moreira define eficácia como a aptidão dos atos jurídicos à produção de 
 

efeitos e afirma que estes efeitos guardam correspondência com o seu conteúdo, o que 

operacionaliza por imputação248. Já o efeito corresponde à manifestação concreta da eficácia, 
 

oriunda do ato jurídico, na vida das pessoas. A exteriorização do conteúdo do ato e a sua 
 

potencialidade de modificar efetivamente a realidade dos fatos (eficácia), materializa-se 
 

através dos efeitos. 
 
 

Não obstante, esta correspondência não pode nos conduzir à confusão das noções 
 

de “efeito” e de “conteúdo” dos atos jurídicos. O conteúdo, assim como a eficácia, encontram-

se inseridos no ato jurídico, ao passo que os efeitos lhes são extrínsecos249. Mais uma vez 
 

socorre-se das lições de Barbosa Moreira, para quem “conteúdo e efeito são entidades 
 

verdadeiramente inconfundíveis. Aquilo que integra o ato não resulta dele; aquilo que dele 

resulta não o integra”250. 
 
 

Retornando à apreciação da imutabilidade provocada pela coisa julgada material, 
 

tem-se que somente o conteúdo da sentença, e não os efeitos dela decorrentes, recebe esta 
 

qualidade de imutável. É o conteúdo, ou seja, o ato judicial consistente na fixação da norma 
 

reguladora do caso concreto, que se torna imutável e indiscutível quando da formação da 

coisa julgada251. 
 
 
 
 
 
247 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito 

processual (terceira série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 99; CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito 
Processual Civil. Vol I. 12. ed. Rio de Janeiro: ed. Lumen Juris, 2005, p. 441. 

248 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e Efeitos da Sentença: Variações sobre o Tema. Temas de 
Direito Processual, Quarta Série. São Paulo: Saraiva. p. 175-176. 

249 “A eficácia da sentença é a potencialidade (virtualidade) que lhe é atribuída, para produzir efeitos. Toda 
sentença, porque deve (ou ao menos pode) corresponder à pretensão de direito material exposta pelo autor, 
deve conter, em si, eficácias capazes de corresponder àquela pretensão e, assim, exercer a ação de direito 
material buscada. O conjunto dessas eficácias, somada a alguns efeitos (que ocorrem concomitantemente com 
a sentença), conforma aquilo que denomina de conteúdo da sentença. E, ao se realizarem concretamente, essas 
eficácias convertem-se em efeitos concretos (sendo que este momento pode ou não ocorrer instantaneamente 
com a prolação da sentença)” MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo 
de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 665. 

250 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Conteúdo e Efeitos da Sentença: Variações sobre o Tema. Temas de 
Direito Processual, Quarta Série. São Paulo: Saraiva. p. 177. 

251 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito 
Processual, Terceira Série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 110-112. 
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O conteúdo da sentença revela a norma jurídica concreta e adequada para a 
 

resolução daquela hipótese que fora submetida à cognição judicial, ainda que desapareçam os 

seus efeitos252. Necessidades de ordem prática253 exigem que se assegure estabilidade à tutela 
 

jurisdicional, o que a lei materializa ao tornar “imutável e indiscutível, a partir de certo 
 

momento, o conteúdo da norma formulada na sentença. Nesse momento – que, no direito 
 

brasileiro, é aquele em que já nenhum recurso pode ser interposto contra a decisão -, diz-se 

que esta transita em julgado”254. 
 
 

Tal assertiva pode ser comprovada através da simples constatação da viabilidade 
 

da produção de efeitos oriundos de decisões interlocutórias ou ainda das que estejam sujeitas 
 

a recurso sem efeito suspensivo, sendo lícito intentar-se, por exemplo, a execução provisória 
 

deste julgado, sem que se cogite de ter ocorrido coisa julgada em relação a este. 
 
 

A teoria Liebmaniana peca ao dedicar pouca importância à diferença existente 

entre os fenômenos processuais da coisa julgada formal e da coisa julgada material255. 
 
 

Ainda no que concerne à construção defendida originariamente por Liebman, a 
 

coisa julgada restou colacionada à gama de efeitos da sentença – mesmo que tenha sido 
 

sustentado por esta concepção teórica a distinção entre coisa julgada e efeitos da sentença –, 
 

como sendo algo que adere a estes para causar-lhes a característica da imutabilidade. Assim, 
 

“faltou a Liebman dar o passo decisivo no sentido de libertar da problemática relativa à 

eficácia da sentença a teoria da coisa julgada”256. 
 
 

Também a teoria sustentada por Ovídio Baptista da Silva equivoca-se no sentido 
 

de reconhecer somente ao efeito declaratório a imutabilidade decorrente da coisa julgada 
 
 
252 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12. ed. Rio de Janeiro: ed. Lumen 

Juris, 2005, p. 469. 
253 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito 

processual (terceira série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 103. 
254 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada Material no Sistema do 

Processo Civil Brasileiro. Temas de Direito Processual Civil. Primeira Série. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, 
pág. 97. 

255 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença, trad. Brás. De Alfredo Buzaid e Benvido 
Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3. ed., 1984, p. 60; “A distinção entre coisa julgada formal e material revela 
somente que a imutabilidade é uma figura de duas faces, não institutos diferentes” (DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 301). 

256 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada e declaração. Temas de direito processual (primeira 
série). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 89. Em outro artigo, o mesmo autor afirma que: “o mestre, que deu 
um passo decisivo no sentido de libertar a problemática da res iudicata da inoportuna vinculação com a da 
eficácia da sentença, não conseguiu libertar-se totalmente, ele mesmo, do peso de um equivoco em má hora 
feito tradição” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a Coisa Julgada. Direito Processual 
Civil (Ensaios e Pareceres). Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971, p. 138). 
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material. A partir da distinção que se traçou entre o conteúdo e os efeitos da sentença, pode 
 

ser afirmado que, embora seja impossível modificar o conteúdo da sentença – seja ela 
 

declaratória, constitutiva ou condenatória –, os efeitos dela decorrentes são suscetíveis de 
 

alteração, seja por futura sentença ou por acordo entre as partes. 
 
 

Exemplificativamente, o conteúdo da sentença em uma “ação revisional de 
 

aluguel” não admite alteração. Não obstante, seu efeito constitutivo, ou seja, o novo valor do 
 

aluguel fixado na decisão, admite alteração, não possuindo a característica de imutabilidade e 
 

indiscutibilidade. 
 
 

Todos os elementos componentes do conteúdo da sentença – declaratórios, 

constitutivos ou condenatórios – tornar-se-ão imutáveis e indiscutíveis com a coisa julgada257. 
 
 
 
 
3.5 Da natureza da coisa julgada 
 
 
 
 

Três são as principais teorias que se destinam a estudar a natureza da coisa 
 

julgada, entendendo-a, respectivamente, como: i. um efeito da decisão; ii. uma qualidade dos 
 

efeitos da decisão; e iii. uma situação jurídica do conteúdo da decisão. 
 
 

A primeira destas teorias, sustentada exemplificativamente por Chiovenda258, 

Neves259 e Pontes de Miranda260, encara a coisa julgada como um efeito da sentença. 
 
 

Esta concepção restringe a coisa julgada ao elemento declaratório da decisão, 
 

sendo somente este imutável e indiscutível. A indiscutibilidade repousaria na força vinculante 
 

da declaração de existência ou inexistência do direito, tendo em vista que a eficácia da coisa 
 

julgada material consistiria em vincular as partes à declaração. 
 
 
 
 
 
 

257 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12. ed. Rio de Janeiro: ed. Lumen 
Juris, 2005, p. 470-471; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral 
do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 
538. 

258 CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di Diritto Processuale Civile. 3 ed. 1923. Nápoles: Jovene. p. 901. 
259 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. 1971. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 443. 
260 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, t. 3, p. 157. 
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Ao sintetizar o pensamento de Hellwig – para, após, censurá-lo, Liebman261 
 

afirma que para aquele autor: 
 
 

“as sentenças constitutivas, como as condenatórias, encerram, ainda, uma 
declaração, isto é, a declaração do direito à mudança jurídica ou à prestação. Ora, a 
coisa julgada (Rechtskraft) consiste na força vinculante da declaração, que se 
apresente esta por si só na sentença, quer seja acompanhada de efeito constitutivo da 
espécie indicada; este efeito constitutivo, pois, nada tem a ver com a coisa julgada, 
absolutamente desnecessária para que ele possa se produzir”. 

 

Por outro lado, há quem encare a coisa julgada como uma qualidade que adere à 

sentença. Em rol não exaustivo, é possível citar Liebman262, Tucci263, Dinamarco264, 

Grinover265 e Greco Filho266, sendo esta a concepção mais aceita entre os doutrinadores 
 

pátrios. 
 
 

Esta visão liebmaniana da coisa julgada critica a acepção anterior destacando que 
 

não podem ser confundidos os efeitos da sentença com a autoridade da coisa julgada, 
 

entendida esta como a imutabilidade que qualifica estes efeitos. 
 
 

A coisa julgada não seria então um efeito da sentença, mas o modo como 
 

manifestam-se todos os seus efeitos, sendo, pois, um elemento novo que os qualifica. 
 
 

A terceira corrente, que encara a coisa julgada como uma situação jurídica, por 
 

sua vez, critica esta concepção liebmaniana sobre a coisa julgada, pois os efeitos da decisão 
 

não seriam imutáveis, mas disponíveis e modificáveis. Entre os adeptos desta posição, elenca-

se: Câmara267, Didier268, e Barbosa Moreira269. 
 
 
 
 
 
261 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Trad. Brás. De Alfredo Buzaid e Benvido 

Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 21. 
262 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. Trad. Brás. De Alfredo Buzaid e Benvido 

Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 54. 
263 TUCCI, Rogério Lauria; TUCCI, José Rogério Cruz e. Devido Processo Legal e Tutela Jurisdicional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 41. 
264 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Malheiros. 

2003, v. 3, p. 303 e 304. 
265 GRINOVER, Ada Pelegrini. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 

2003, v. 3, p. 57 e 58. 
266 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11 ed. 1995. São Paulo: Saraiva. p. 264-265 267 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. 2005. Rio de Janeiro: ed. 
Lumen Juris. p. 471 

268 DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da., Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, v. 2, p. 425. 

269 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito 
Processual, Terceira Série. São Paulo: Saraiva. p. 113. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a 
Coisa Julgada. Direito Processual Civil (Ensaios e Pareceres). Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971, p. 145. 
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A coisa julgada, para estes últimos, deve ser encarada como a imutabilidade do 
 

conteúdo da decisão ou, mais precisamente, da parte dispositiva da sentença, que contém a 
 

norma jurídica concreta que deve disciplinar a situação submetida à cognição judicial. Não há 
 

de se falar em imutabilidade de seus efeitos. 
 
 

Em determinado instante, a sentença experimenta notável modificação em sua 
 

condição jurídica: de mutável que era, faz-se imutável – e porque imutável, faz-se 
 

indiscutível, já que não teria sentido permitir-se nova discussão daquilo que não se pode 

mudar270. 
 
 

Diante de todo o exposto quanto às diversas teorias existentes sobre a natureza da 
 

coisa julgada, adere-se ao entendimento perfilado por esta terceira acepção, merecendo 

destaque a conclusão de Didier Junior271: 
 
 

“A coisa julgada é um efeito jurídico (uma situação jurídica, portanto) que nasce a 
partir do advento de um fato jurídico composto consistente na prolação de uma 
decisão jurisdicional sobre o mérito (objeto litigioso), fundada em cognição 
exauriente, que se tornou inimpugnável no processo em que foi proferida. E este 
efeito jurídico (coisa julgada) é, exatamente, a imutabilidade do conteúdo do 
dispositivo da decisão, da norma jurídica individualizada ali contida. A decisão 
judicial, neste ponto, é apenas um dos fatos que compõe o suporte fático para a 
ocorrência da coisa julgada, que, portanto, não é um seu efeito”. 

 

A imutabilidade272 da sentença não lhe é “co-natural”273 sendo possível a 
 

existência de sentenças que não se tornem imutáveis e indiscutíveis, na medida em que estas 
 
 
 
 
 
 
 
 
270 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito 

Processual, Terceira Série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 107. Sugere-se a leitura de CABRAL, Antonio do 
Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição 
de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 69. 

271 DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da., Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, v. 2, p. 426. 

272 A respeito da imutabilidade assegurada pela coisa julgada, interessante a posição defendida por MARINONI 
e ARENHART, no sentido de corresponder a um reflexo natural do sistema jurídico, senão veja-se: “Uma vez 
julgado o caso, restará declarada a disciplina que o direito abstrato confere à situação específica. Por isso, 
prestada a tutela jurisdicional, haverá ela de ser imutável. Assim, a imutabilidade, característica essencial da 
coisa julgada material, como se verá a seguir, nada mais é do que reflexo natural do sistema jurídico positivo 
adotado por nossa ordem jurídica” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do 
processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 660-661). 

273 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito 
Processual, Terceira Série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 103. 
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características são oriundas de certa opção de política legislativa no sentido de privilegiar a 

segurança jurídica274. 
 
 
 
 
3.6 Modalidades de coisa julgada 
 
 
 
 

Conforme visto acima, a coisa julgada admite duas modalidades, a saber: coisa 

julgada formal e coisa julgada material275. As lições de Santos276 auxiliam na compreensão do 
 

tema, senão veja-se: 
 
 

“Em consequência da coisa julgada formal, pela qual a sentença não poderá ser 
reexaminada e, pois, modificada ou reformada no mesmo processo em que foi 
proferida, tornam-se imutáveis os seus efeitos (declaratório, ou condenatório, ou 
constitutivo). O comando emergente da sentença, como ato imperativo do Estado, 
torna-se definitivo, inatacável, imutável, não podendo ser desconhecido fora do 
processo. E aí se tem o que se chama coisa julgada material, ou coisa julgada 
substancial, que consiste no fenômeno pelo qual a imperatividade do comando 
emergente da sentença adquire força de lei entre as partes”. 

 
Com efeito, a coisa julgada formal opera-se quando a sentença não é mais 

 

suscetível de reforma por meio de recursos (seja pelo decurso, in albis, do prazo fixado pela 
 

lei para o sua interposição ou por terem sidos esgotados os recursos cabíveis, na espécie) e, 

transitando em julgado, torna-se firme, imutável dentro do processo277. A sentença, como ato 
 

processual, adquire imutabilidade. 
 
 
 
 
274 Restaria impossibilitada a consecução deste princípio constitucional se as questões submetidas à apreciação 

do Poder Judiciário pudessem ser discutidas ad infinitum. 
275 Não obstante, faz-se mister ressaltar que o Código de Processo Civil referiu-se tão somente à coisa julgada 

material, como se extrai do seu artigo 467. Parte da doutrina também manifesta-se no sentido de que o estudo 
da coisa julgada deve restringir-se, na verdade, à coisa julgada material, sendo o estudo da coisa julgada formal 
reservado à analise da preclusão. Neste sentido: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. 
Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 658-659; CABRAL, Antonio do Passo. 

 

Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de 
posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 53 e 249. 

276 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3. vol., 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
1987, pág. 43. 

277 “(...) a indiscutibilidade da decisão judicial verificada dentro do processo remete à noção de coisa julgada 
formal. A coisa julgada formal, como se nota, é endoprocessual, e se vincula à impossibilidade de rediscutir o 
tema decidido dentro da relação jurídica processual em que a sentença foi prolatada” (MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional 
através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 659); TESHEINER, José Maria; MANDELLI, Alexandre. Sentença e coisa julgada – conceitos e 
controvérsias. Revista de Processo, vol. 208. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 26. 
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Sobre o momento em que se tem por transitada em julgado a sentença, tem-se 
 

que: 
 
 

“(...) alguns sistemas jurídicos reputam passada em julgado a sentença desde que 
não mais sujeita a certos recursos, enquanto outros só a consideram tal quando 
totalmente preclusas as vias recursais. No primeiro caso estão, por exemplo, o 
direito italiano (Codice di procedura civile, art. 324) e o português (Código de 
Processo Civil, art. 677); no segundo, o brasileiro (Código de Processo Civil, art. 
467) e o alemão ocidental (ZPO, § 705). Peculiar é a sistemática do ordenamento 
Francês, no qual se atribui à sentença a ‘autorité de la chose jugée’ desde a prolação 
(Code de procédure civile, art. 480), ao passo que a preclusão dos recursos 
suspensivos lhe confere a ‘force de chose jugée’, e a de todos os recursos a torna 
‘irrévocable’”278. 

 
A coisa julgada material, por sua vez, representa um degrau acima279 daquela, vez 

que, tendo a sentença apreciado o mérito280, impede nova discussão sobre a mesma matéria 
 

em qualquer outro processo. A coisa julgada formal não possui esta consequência, sendo certo 
 

que, mesmo após o trânsito em julgado de sentença extintiva, admite-se a propositura de nova 

ação para discutir aquela mesma questão jurídica posta281. 
 
 

Há coisa julgada material nas seguintes hipóteses: 
 
 
 
 

278 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito 
processual (terceira série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 102. Para Cabral, entende-se por trânsito em julgado 
“o momento em que, para fins de alterar a sentença, não são mais cabíveis mecanismos recursais e de revisão 
internos ao processo em que proferida” (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites 
objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 
591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 
45). 

279 Em sentido contrário, isoladamente, registra-se a posição sustentada por CARNELUTTI, para quem a 
imperatividade viria antes da preclusão recursal, ou seja, a coisa julgada material se formaria antes da coisa 
julgada formal. CARNELUTTI, Francesco. Lezioni di diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1986, v. 4, 
p. 422). 

280 “(...) ao direito positivo cabe discriminar os casos em que a imutabilidade é restrita e os casos em que é 
irrestrita; tudo que se pode observar, em termos muito genéricos, é a tendência dos legisladores a reservar para 
as sentenças de mérito a proteção, bem mais intensa, da coisa julgada material” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito processual (terceira série). São 
Paulo: Saraiva, 1984, p. 102) 

281 Faz-se mister apresentar a posição de Cabral no sentido da possibilidade de se atribuir estabilidade ao que se 
entende por coisa julgada formal. Utilizando-se da ideia de segurança como continuidade jurídica, propugna 
um formato dinâmico de estabilidades, através de vínculos produzidos em cadeia por meio de interações 
comunicativas do contraditório. Com efeito, em sua tese o autor defende que “o critério para a vinculação dos 
esquemas argumentativos é a intensidade do debate, isto é, a justa e exaustiva oportunidade de litigar uma 
única vez sobre determinada questão, sem limitações cognitivas ou defensivas. Então, as estabilidades, no 
modelo preclusivo aqui proposto, abrangem também a discussão sobre questões processuais e, nesse cenário, 
pode haver uma cadeia regulativa com o estabelecimento de regras de natureza processual, as quais sejam 
determinantes para o comportamento futuro dos litigantes em outros processos. (...) Mas há aqueles que, com 
razão, afirmam a necessidade de que também as decisões de caráter puramente processual tenham estabilidade, 
salientando ainda que a estabilidade deve estar ligada à fundamentação. Estamos com este setor da doutrina” 
(CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 462) 
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i. quando o juiz analisa o mérito da controvérsia, acolhendo ou rejeitando o 
 

pedido formulado; 
 
 

ii. quando a lei impõe essa condição por haver as partes chegado a uma solução do 
 

conflito, situação verificada quando o réu reconhece o pedido, o autor renuncia ao seu direito 
 

ou as partes transigem; ou 
 
 

iii. quando a sentença haja refletido de forma tal no mérito que venha a 
 

impossibilitar o reexame da matéria, tal como se dá quando se reconhece a prescrição ou a 
 

decadência, sendo que nestas últimas hipóteses o juiz não analisou o mérito, porém o mesmo 
 

ficou prejudicado pelo reconhecimento de um instituto que a lei emprestou esse caráter, 
 

conforme se infere do artigo 269, do Código de Processo Civil. 
 
 

Cumpre registrar que é comum encontrar na doutrina o uso da expressão “coisa 
 

soberanamente julgada”, para referir-se ao momento em que não se pode mais pretender sua 
 

reforma via ação autônoma de impugnação, a ação rescisória. Com efeito, a sentença de 
 

mérito transitada em julgado, conforme será abordado no capítulo seguinte, somente pode ser 
 

desconstituída por meio da ação rescisória que, por óbvio, seja proposta dentro do prazo 
 

decadencial de dois anos estabelecido no artigo 495 do Código de Processo Civil. Superado 
 

este prazo, tem-se por configurada a coisa soberanamente julgada. 
 
 

Tal denominação não representa uma terceira modalidade de coisa julgada, mas 
 

apenas uma situação jurídica provocada pelo não exercício do mecanismo jurídico existente 

para atacá-la282. 
 
 
 
 
3.7 Da relação entre a teoria dos trea eadem e a coisa julgada 
 
 
 
 

As sentenças que julgam o mérito da causa, resolvendo o objeto do processo, 
 

alcançam a qualidade de coisa julgada material, representando a imutabilidade e a 
 
 
282 “Há, outrossim, diante da possibilidade de ação rescisória da sentença (art. 485), dois graus de coisa julgada, 

conforme a lição de Frederico Marques: a coisa julgada e a coisa soberanamente julgada, ocorrendo esta última 
quando se escoe o prazo decadencial de propositura da rescisória (art. 495), ou quando seja ela julgada 
improcedente” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do 
direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 
538). 
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indiscutibilidade do conteúdo desta decisão, produzindo efeitos para fora do processo, o que 
 

repercute de forma mais incisiva na estabilidade das relações jurídicas. 
 
 

Com isso, resta impossibilitada a rediscussão da mesma matéria em outro 

processo, operando a coisa julgada material como um impedimento processual283 e, por 
 

consequência, vedando que o juiz ao qual a nova demanda foi distribuída exerça a cognição 

sobre o objeto deste processo284. 
 
 

Neste aspecto, merece análise detida o que encontra-se disposto no artigo 301, §3º 
 

do Código de Processo Civil. Segundo este dispositivo haveria coisa julgada quando há 
 

repetição de ação já decidida por sentença transitada em julgado. 
 
 

Para melhor compreensão desta norma, faz-se necessário abordar a teoria dos trea 

eadem285 ou das três identidades286-287. Esta é a teoria expressamente adotada por nosso 
 

ordenamento jurídico para qualificação de duas ou mais demandas como idênticas, como se 
 

extrai da leitura do artigo 301, §2º, do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que 
 

haja, cumulativamente, coincidência das partes, da causa de pedir e dos pedidos, para que se 
 

tenha identidade de demandas. 
 
 

Por assim ser, em regra, somente haverá reconhecimento de coisa julgada 
 

material, e a consequente extinção do segundo processo sem resolução de mérito, se este 
 
 
283 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 100-102. 
284 Voltar-se-á ao ponto em linhas posteriores. 
285 “Precisamente em 1864, há mais de um século, o comendador Matteo Pescatore, Professor Emérito de Leis na 

Real Universidade de Turim e Conselheiro da Corte de Cassação de Milão, no famoso, e hoje raro, livro 
Sposizione Compendosa della Procedura Civile e Criminale nelle some sue ragioni e nel suo ordine naturale 
com appendici di complemento sui temi principali di tutto il diritto giudiziario, editado em Turim pela UTET 
(Unione Tipografico-Editrici Torinese), divulgou a muito aludida, mas nem sempre lida, doutrina a propósito 
della continenza di causa” (ARAGAO, Ergas Dirceu Moniz de. Conexão e tríplice identidade. Revista da 
AJURIS, n. 28, p. 72). 

286 Para aprofundamento quanto ao tema dos elementos identificadores das demandas, para que a rota traçada 
não seja desviada, remetemos o leitor a: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil 
brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 28. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2010, p. 11-18 e MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de 
Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 73 e seguintes. 

287 Mais uma vez destacamos a tese sustentada por Cabral, tendo em conta que o autor defende uma noção 
 

dinâmica das estabilidades, que incorpore a mudança de conteúdo das posições estáveis e consiga ainda assim 
fornecer segurança jurídica, desvinculada aos conteúdos estanques do pedido e do dispositivo da sentença – o 
que considera por visão privatística do processo –, abrangendo também os argumentos, as alegações, ou seja, 
“todas as questões debatidas, desde que tenham sido relevantes para o debate que formou a cadeia de vínculos” 
(CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 33 e 550). 
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processo superveniente ao trânsito em julgado da sentença for idêntico ao primeiro, ou seja, se 

houver igualdade de partes, da causa de pedir e dos pedidos288. 
 
 

No entanto esta teoria não possui aplicação exaustiva a todas as hipóteses, 
 

existindo casos que reclamam a aplicação da “teoria da identidade da relação jurídica”. Por 
 

esta segunda teoria, há identidade de demandas nas hipóteses em que a res in iudicium 

deducta for a mesma, ainda que algum dos elementos identificadores sejam distintos289. 
 
 

Um exemplo ajuda a ilustrar o que acabou de ser afirmado. Suponha que Sicrano 
 

ajuíze demanda em face de Beltrano pleiteando tão somente a declaração de existência de um 
 

crédito em seu favor. Sendo provado nos autos, pelo demandado, que o suposto crédito já fora 
 

adimplido, o único pedido desta demanda hipotética é julgado improcedente. Decorrido in 
 

albis o prazo para interposição dos recursos previsto no ordenamento processual vigente, 
 

referida decisão transita em julgado (momento em que se forma, como ocorre com todas as 
 

decisões que transitam em julgado, a coisa julgada formal). Tendo sido apreciado o mérito da 
 

demanda, também forma-se a coisa julgada material. 
 
 

Em momento posterior ao trânsito em julgado, Sicrano ajuíza nova demanda em 
 

face de Beltrano objetivando a condenação deste ao pagamento do débito alegado. Percebe-se, 
 

facilmente, que há identidade de partes e de causa de pedir. No entanto, os pedidos são 
 

divergentes. Enquanto a primeira demanda continha pedido meramente declaratório, a 
 

segunda possui como pedido a condenação do réu ao adimplemento de obrigação de pagar. 
 
 

Nesta situação proposta, pela teoria da tríplice identidade, estará diante de 
 

demandas distintas, pois os pedidos formulados são distintos. Não obstante, pela “teoria da 
 
 
288 “(...) a imutabilidade apenas se manifestará entre as mesmas partes (perante as quais a declaração foi obtida), 

e enquanto permanecerem intocadas as circunstâncias fáticas e jurídicas” (MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do 
processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 668); 
Abordando a possibilidade de duas sentenças versarem de modo distinto a mesma relação jurídica de direito 
material, desde que sobrevenha nova realidade fática, e afirmando a inexistência de contradição entre elas, 
Barbosa Moreira assenta que: “(...) não reveste caráter de excepcionalidade, mas reflete, ao contrário, aplicação 
normal dos princípios, o fato de abrir-se a qualquer das partes, modificados os pressupostos, oportunidade para 
pedir a formulação de outra norma jurídica concreta, ajustável à nova situação” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito processual (terceira série). São 
Paulo: Saraiva, 1984, p. 111). 

289 TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 213; Neste sentido, sustentando a teoria da identidade da relação jurídica como complementar à 
tríplice identidade e que não restaria atrelada à analise formal da demanda, buscando o conteúdo da situação 
jurídica material: CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. 
Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado 
em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 97-98. 
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identidade da relação jurídica”, a segunda demanda ajuizada por Sicrano há de ser julgada 
 

improcedente, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da 
 

coisa julgada material, haja vista que ambas as causas versam sobre a mesma res in iudicium 
 

deducta. 
 
 
 
 
 

3.8 Pressupostos da coisa julgada material 
 
 
 
 

Do que foi exposto até o momento, se conclui que faz-se necessário a presença de 
 

quatro pressupostos para que a decisão judicial reste acobertada pelo manto da coisa julgada 

material, são eles: a) decisão jurisdicional290, b) provimento de mérito291, nos termos do artigo 

468 do Código de Processo Civil, c) mérito julgado por cognição exauriente292 e d) que tenha 

ocorrido a coisa julgada formal293 (artigo 467 do Código de Processo Civil). 
 
 
 
290 “A coisa julgada é fenômeno típico e exclusivo da atividade jurisdicional. Somente a função jurisdicional é 

que pode conduzir a uma declaração que se torne efetivamente imutável e indiscutível, sobrevivendo mesmo à 
sucessão de leis (art. 5º, XXXVI, da CF)” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual 
do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 667). Theodoro Junior manifesta-se sobre a 
coisa julgada administrativa, afirmando que “os órgãos que julgam os procedimentos instaurados perante 
Tribunais como, v.g., o Tribunal de Contas e o Conselho de Contribuintes, proferem decisões definitivas, para 
a esfera da Administração. não adquirem, entretanto, a indiscutibilidade própria da res iudicata, de sorte que, 
instaurado o processo judicial, o Judiciário não estará impedido de reapreciar o conflito e de dar-lhe solução 
diversa da decretada pelo órgão administrativo. Inexiste, entre nós, a verdadeira coisa julgada administrativa, 
porque, por força de preceito constitucional, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do 
Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV)” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual 
Civil: teoria geral do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 540). 

291 “Para o direito processual civil brasileiro, só as decisões de mérito transitam em julgado. Só elas se tornam 
imunes a questionamentos futuros (...)” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito 
processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 384-385). 

292 Razão pela qual tanto a decisão que antecipa a tutela quanto a que julga pretensão cautelar, fundadas em 
cognição sumária, não ficam imune com a coisa julgada material. No mesmo sentido: “(...) para que possa 
ocorrer coisa julgada material, é necessário que a sentença seja capaz de declarar a existência ou não de um 
direito. Se o juiz não tem condições de ‘declarar’ a existência ou não de um direito (em razão de não ter sido 
concedida às partes ampla oportunidade de alegação e produção de prova), o seu juízo – que na verdade 
formará uma ‘declaração sumária’ – não terá força suficiente para gerar a imutabilidade típica da coisa julgada. 
Se o juiz não tem condições de conhecer os fatos adequadamente (com cognição exauriente) para fazer incidir 
sobre estes uma norma jurídica, não é possível a imunização da decisão judicial, derivada da coisa julgada 
material” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: 
a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 661-662). Para aprofundamento a este respeito, remetemos o leitor a: GRECO, 
Leonardo. Cognição sumária e coisa julgada In Revista Eletrônica de Direito processual – REDP, v. X, jul-
dez./2012, p. 275-301; em sentido parcialmente contrário, admitindo a produção de coisa julgada material em 
relação às decisões interlocutórias que tenham sido provenientes de cognição exauriente, registre-se a posição 
de BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 
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3.9 Dos limites da coisa julgada 
 
 
 
 

De Porto294 extrai-se que “uma das questões que mais vem preocupando a 
 

doutrina, relativamente ao instituto da coisa julgada, diz com sua extensão ou, mais 

precisamente, com seus limites”. Cabral295, por sua vez, assevera que: 
 
 

“Talvez a maior relevância prática do estudo sobre a res iudicata seja a análise dos 
chamados ‘limites da coisa julgada’. Sem embargo, a importância política e social 
da res iudicata faz com que haja preocupação em circunscrever a projeção subjetiva, 
objetiva e temporal da imunização das decisões estatais, deixando claro dentro de 
quais limitações existirá (e persistirá) a indiscutibilidade do que foi decidido”. 

 
A maior parte da doutrina analisa as limitações subjetivas e objetivas inerentes ao 

 

instituto sub examinem. No entanto, não se pode descurar do estudo da limitação temporal da 
 

coisa julgada, conforme será visto com maior precisão em momento oportuno. 
 
 
 
 
 

3.9.1 Limites objetivos 
 
 
 
 

Consistem estes limites no alcance da imutabilidade e indisticutibilidade da 

sentença transitada em julgado. Como nos ensinam, respectivamente, Câmara296 e Silva297, 
 

busca-se saber “o que transitou em julgado”, sendo que “a determinação deste resultado 
 
 

Saraiva, 2007, p. 394. Em sentido totalmente contrário ao texto, admitindo a produção da autoritae res iudicata 
para toda e qualquer decisão, entre as quais as decisões terminativas, cautelares e oriundas de procedimentos 
sumários: NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio 
de janeiro, jul-dez/2012, p. 246-247, disponível em http://www.redp.com.br/. 

293 “(...) a coisa julgada material tem como pressuposto inafastável a coisa julgada formal” (MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional 
através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 659). No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: 
teoria geral do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p. 542. 

294 PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas do Projeto de Lei do 
novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 80. 

295 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
 

mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 75. 

296 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. 2005. Rio de Janeiro: ed. 
Lumen Juris. p. 475. 

297 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 447. 
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importa em delimitar-se, com rigor, os contornos da própria lide, de modo a distingui-la de 
 

outras”. 
 
 

Com Lima298 tem-se que: 
 
 

“O estudo dos limites objetivos da coisa julgada se presta a estabelecer o que da 
sentença se reveste daquela qualidade de imutabilidade e o que fica de fora. Ou por 
outra, se destina a separar, das múltiplas questões decididas pela sentença, aquelas 
que restam protegidas pelo manto da coisa julgada. A coisa julgada somente apanha 
a parte dispositiva da sentença, ou seja, a parte final, onde se soluciona o mérito da 
pretensão deduzida”. 

 
De acordo com o artigo 468 do Código de Processo Civil, o limite da coisa 

julgada formada é o objeto do processo299, ou seja, a limitação encontra base segura nos 

pedidos300 apreciados na decisão. Isto ocorre porque o Código de Processo Civil utiliza-se da 

palavra “lide” para designar o mérito da causa, o objeto do processo301. 
 
 

Quando o artigo 468 diz que “a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, 
 

tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas” significa exatamente que os 
 

pedidos apreciados na decisão judicial estabelecem a limitação objetiva à coisa julgada 
 

material formada pelo trânsito em julgado da sentença definitiva. A locução “força de lei” 
 

significa precisamente coisa julgada, sendo esse o modo como o instituto é designado em 

língua alemã (Rechtskraft)302. 
 
 

Aquelas matérias que não tiverem sido objeto do pedido da demanda não integram 
 

o processo e, por conseguinte, não serão alcançadas pela imutabilidade e indiscutibilidade 
 
 
298 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à Teoria da Coisa Julgada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 30. 
299 Registre-se posição em sentido contrário externada por Cabral. Segundo o autor, conforme afirmamos 

anteriormente, as estabilidades processuais não devem se limitar aos conteúdos estáticos do pedido e do 
dispositivo da sentença, sob pena de tornar-se apto a atender apenas, segundo o autor, aos interesses privado 
das partes. Ao revés, as estabilidades devem abranger todas as questões debatidas no processo, desde que 
tenham sido relevantes para o debate e construídas por interações comunicativas do contraditório (CABRAL, 
Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e 
transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 550). 

300 “(...) é importante saber qual foi o pedido feito na petição inicial, porque há o princípio da congruência. O juiz 
só pode julgar aquilo que foi pedido, ele não pode, portanto, julgar nem fora do pedido, nem além do pedido, 
nem aquém do pedido. O magistrado precisa julgar exata e tão-somente o pedido” (MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 44). 

301 “’ Lide’, na terminologia empregada pelo Código de Processo Civil, deve ser entendida como ‘mérito’, como 
‘objeto litigioso’ ou ainda, como ‘pedido’, pedido este para o qual se predestina a finalidade primeira da 
atividade jurisdicional, que é o julgamento para os fins do art. 269, I” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 
sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 385). 

302 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 
2009, p. 321. 
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provenientes da coisa julgada. Afinal, o próprio Código retira do judiciário a possibilidade de 
 

julgar além dos pedidos formulados pelas partes, ex vi dos seus artigos 128 e 460. 
 
 

Como visto quando do estudo da origem da expressão coisa julgada, entende-se 
 

por res iudicata aquela relação jurídica que fora deduzida (res in iudicium deducta) e, após 
 

ser objeto da cognição judicial, foi alcançada pelo manto da coisa julgada. É assim que, para 

Barbosa Moreira303: 
 
 

“apenas a lide é julgada; e, como a lide se submete à apreciação do órgão judicial 
por meio do pedido, não podendo ele decidí-la senão ‘nos limites em que foi 
proposta’ (art. 128), segue-se que a área sujeita à autoridade da coisa julgada não 
pode jamais exceder os contornos do petitum”. 

 

Por conter a norma jurídica concreta criada pelo poder judiciário304, apenas o 

dispositivo da sentença transita em julgado305, não operando-se a situação de imutabilidade e 

indiscutibilidade em relação aos demais elementos da sentença306. 
 
 

Importante ter-se em mente que o dispositivo da sentença julga o pedido, a 
 

questão principal, na letra do artigo 468 do Código de processo civil, ao passo que a 
 

fundamentação, ou os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
 

dispositiva da sentença, incluindo-se a valoração das provas apresentadas, aborda questões 
 
 
 

303 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos da Coisa Julgada no Sistema do Novo Código de 
Processo Civil. Temas de Direito Processual, 1ª Série. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 91. 

304 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 43. 

305 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 11 ed. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 
268; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 388. Registre-se posição defendida por Theodoro Junior, no sentido de se adotar 
critério substancial, e não formalista, para a designação do que tenha integrado o dispositivo: “(...) se o 
fundamento é tão precípuo que, abstraindo-se dele, o julgamento será outro, faz ele praticamente parte do 
dispositivo da sentença. Às vezes, no trato da causa petendi, o juiz chega a solucionar a verdadeira questão 
com imediata e inegável influência na resolução da lide. Em tais casos, mesmo fora do espaço físico do 
dispositivo da sentença, terá sido julgada a parte do mérito da causa, e o pronunciamento revestir-se-á da 
autoridade de coisa julgada” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria 
geral do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2011, p. 554”. Registre-se posição diversa, sustentada por Nieva-Fenoll: “em vão tratou a doutrina de limitar a 
eficácia da coisa julgada ao dispositivo da sentença. (...) o pensamento só responde, em realidade, à vontade de 
alguns operadores do direito de evitar complexidades. Se a coisa julgada se restringe ao dispositivo da 
sentença, há muito menos que interpretar, certamente. Mas se nos damos conta de que esse dispositivo somente 
pode ser interpretado recorrendo-se aos fundamentos da sentença, certamente a conclusão tradicional deve ser 
posta em dúvida” (NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio 
de janeiro, jul-dez/2012, p. 250-251). 

306 “(...) a imutabilidade, ínsita à coisa julgada, somente atinge a parte dispositiva da sentença, na qual se 
estabeleceu a lei do caso concreto. Todo o restante, ou seja, a fundamentação e o relatório, não restam 
imutáveis” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 
conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 677). 
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incidentes, não sendo, portanto, agasalhada pela autoridade da coisa julgada307, nos moldes do 
 

que determina o artigo 469, inciso I, deste codex, salvo nos casos em que seja proposta a 
 

competente “ação declaratória incidental”, instituto processual destinado especificamente para 
 

este intento, fazendo com que a questão deixe de ser apreciada incidenter tantum e integre o 

objeto principal do processo308. 
 
 

Mesmo que assim não fosse disciplinado pela lei, se poderia chegar a mesma 
 

conclusão quanto ao confinamento da autoridade da coisa julgada à parte dispositiva da 
 

sentença, por meio de sua interpretação teleológica, haja vista que evitar conflitos práticos de 

julgados – e não meros conflitos teóricos – é da própria natureza da coisa julgada309. 
 

Interessante observação, sobre o ponto, é apresentada por Bueno310, senão veja-se: 
 
 

“As observações dos parágrafos anteriores não significam dizer que os motivos da 
sentença, isto é, a sua fundamentação, não possam ser (e não sejam) elementos 
importantes para compreender o que foi e o que não foi decidido pelo juiz e o 
alcance de sua decisão. Isto não quer dizer que eles transitem em julgado, o que não 
é admitido pelo art. 496, mas podem e devem ser utilizados como verdadeiros 
auxiliares para a compreensão do que efetivamente foi julgado e em que medida o 
pedido (ou os pedidos) de tutela jurisdicional foi efetivamente acolhido (ou negado) 
na sentença”. 

 
Em relação ao relatório da sentença, não há maiores dificuldades, haja vista que 

 

este elemento é desprovido de qualquer carga decisória. 
 
 

Mister atentar para a necessária observância dos elementos aptos a identificar duas 
 

ou mais demandas como sendo idênticas, o que se dá, como visto, por meio da teoria dos trea 
 
 
307 “Até mesmo o fundamento mais importante e indispensável à conclusão a ser tomada na parte dispositiva da 

sentença permanece livre para nova apreciação judicial, sempre que o objeto do processo seja outro. 
Expressamente, o Código exclui a imutabilidade dos fundamentos, ‘ainda que importantes para determinar o 
alcance da parte dispositiva da sentença’ (art. 469, inc. I). Quis e conseguiu com isso, clara e conscientemente, 
pôr uma pá-de-cal sobre a tese, de nobilíssima linhagem doutrinária, de que os motivos fundamentais tornar-se-
iam imutáveis quando chega a coisa julgada material (Savigny)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 319). 

308 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos da Coisa Julgada no Sistema do Novo Código de 
Processo Civil. Temas de Direito Processual, 1ª Série. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 94. Ainda neste artigo, o 
autor afirma que “a única razão de ser da ação declaratória incidente consiste na possibilidade, que ela abre às 
partes, de conseguir que tais questões sejam decididas com força de coisa julgada. Trata-se de um contrapeso, 
ou de uma compensação, que a lei cria para o princípio segundo o qual os fundamentos da sentença não 
produzem res iudicata” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Os limites objetivos da Coisa Julgada no 
Sistema do Novo Código de Processo Civil. Temas de Direito Processual, 1ª Série. São Paulo: Saraiva, 1988, 
p. 95) 

309 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 
2009, p. 318-319. 

310 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2007, P. 389. No mesmo sentido: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual 
Civil: teoria geral do direito processual e processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, p. 553. 
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eadem. É assim que, ao mesmo tempo que se deseja a estabilização e imutabilidade das 
 

relações sociais decididas pelo Poder Judiciário, também não se afigura como salutar o 
 

engessamento destas relações. Com isso, em havendo alteração de qualquer destes elementos, 
 

não há que se falar em respeito à coisa julgada. 
 
 

Especificamente quanto ao ponto em comento, manifestaram-se Marinoni e 

Arenhart311: 
 
 

“Sempre, portanto, que as circunstâncias (fáticas ou jurídicas) da causa forem 
alteradas de maneira tal a compor nova causa de pedir, surgirá ensejo a nova ação, 
totalmente diferente da ação anterior, e, por essa razão, não preocupada com a coisa 
julgada imposta sobre a primeira decisão”. 

 
Portanto, havendo alteração na relação fática existente entre as partes, e mesmo 

 

que seja formulado o mesmo pedido da demanda pretérita, não estar-se-á diante de hipótese a 

resguardar a autoridade da coisa julgada, por ser tratar de nova causa de pedir312. 
 
 
 
 
3.9.2 Da “eficácia preclusiva da coisa julgada” 
 
 
 
 

Por preclusão313 entende-se a perda de faculdades pelas partes, que ficam 
 

impedidas de praticar atos processuais. A coisa julgada é apenas uma das várias situações 
 

jurídicas dotadas de eficácia preclusiva. 
 
 
 
 
 
311 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela 

jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 678. 

312 NIEVA-FENOLL, após afirmar que a teoria bimembre possui maior aceitação perante o mundo de língua 
espanhola, chama a atenção para a dificuldade insuperável quanto à distinção, com clareza, do pedido e da 
causa de pedir (NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito 
Processual – Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio 
de janeiro, jul-dez/2012, p. 245, disponível em http://www.redp.com.br/). 

313 Para maior aprofundamento sobre o tema, inclusive com a abordagem das espécies de preclusão, remete-se o 
leitor às seguintes obras: BARBOSA, Antônio Alberto Alves. Da Preclusão Processual Civil. ed. 2. São 
Paulo: RT. 1992. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada Material no 
Sistema do Processo Civil Brasileiro. Temas de Direito Processual, 1ª Série. Importante estudo sobre a 
preclusão, apresentando um contraponto às noções tradicionais, encontra-se em Cabral, como a seguinte lição: 
“Como defende Otto, entendemos que a preclusão significa não a perda, mas a exclusão da prática de um ato 
processual pelo desaparecimento da posição jurídica que a embasa” (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa 

 

julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de posições 
processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 118). 
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Entende-se por eficácia preclusiva da coisa julgada a aptidão para produzir o 

efeito de indiscutibilidade em relação àquilo que foi por ela alcançado314. Trata-se de uma 

técnica voltada à proteção da própria coisa julgada315 - na exata medida em que a admissão da 
 

reabertura do debate judicial tendo por fundamento a alegada existência de razões ainda não 
 

apreciadas, equivaleria a “reduzir a bem pouco a garantia da coisa julgada, frustrando em 

larga medida a finalidade prática do instituto”316 – representando na legislação processual 
 

pátria o clássico princípio do tantum iudicatum disputatum vel quantum disputari debebat. As 
 

partes perdem a faculdade de trazer à baila novas alegações, que poderiam ter sido formuladas 
 

antes da formação da coisa julgada, mas não o foram. 
 
 

Neste sentido o magistério de Nery Junior317: 
 
 

“Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de 
alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade 
da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes 
poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. 
Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir 
a lide, com base em novas alegações.” 

 

Sobre o ponto também colhe-se as lições de Liebman318: 
 
 

“(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, 
também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela 
questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou 
naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas 
que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções 
para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa 
julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido 
eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as 
questões que foram discutidas como as que o poderiam ser”. 

 
 

314 “(...) os limites objetivos da coisa julgada referem-se ao que foi discutido e debatido pelas partes no processo 
(...). Já para o tratamento de outras alegações e defesa – os argumentos omitidos pelas partes e 
consequentemente ignorados pelo juiz – é que foi pensada a ‘eficácia preclusiva’ da coisa julgada. A eficácia 
preclusiva da coisa julgada não diz respeito ao que foi decidido, isto é, ao que constava da sentença, mas ao 
que poderia ter sido decidido” (CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e 
temporais. Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese 
(Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 84). 

315 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 390. No mesmo sentido, Dinamarco: “Seria muito pouco proclamar solenemente a 
intangibilidade da coisa julgada como uma situação de firmeza destinada a propiciar segurança jurídica àquele 
que foi vencedor no processo (Const., art. 5º, inc. XXXVI) mas ao mesmo tempo deixar o flanco aberto a 
novas decisões sobre pontos ou questões influentes sobre a causa que houver sido definitivamente julgada” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 
2009, p. 330). 

316 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A eficácia preclusiva da coisa julgada material. Revista dos Tribunais, 
ano 61, julho de 1967, volume 441, p. 15. 

317 NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado. 10. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 709. 

318 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença. trad. bras. de Alfredo Buzaid e Benvido 
Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 52-53. 
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Por fim, Barbosa Moreira319, para quem “[a] eficácia preclusiva da coisa julgada 
 

manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação 
 

das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda 
 

que não examinadas pelo juiz”. 
 
 

Em que pese ser inegável que exista na coisa julgada uma carga preclusiva, não 
 

podem os institutos processuais serem confundidos. 
 
 

Este impedimento de colacionar novas alegações, que poderiam ter sido 
 

formuladas previamente e não o foram, pode ocorrer em relação ao mesmo processo, nos 
 

casos em que a coisa julgada seja meramente formal (eficácia preclusiva endoprocessual) ou, 
 

no caso de coisa julgada material, o impedimento abrangerá qualquer nova discussão e em 
 

qualquer outro processo (eficácia preclusiva extraprocessual). 
 
 

O artigo 474 do Código de Processo Civil refere-se a esta eficácia extraprocessual 

da coisa julgada, e não às suas limitações objetivas320, tendo em conta a vedação à rediscussão 
 

daquilo que já foi objeto de cognição exauriente e coberto pela autoridade da coisa julgada, 

mesmo que se pretenda aduzir razões novas321, que poderiam ter sido alegadas (dedutível) no 

processo onde se formou a coisa julgada, mas não o foram322. 
 
 
 
 
 
 
 
 

319 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A eficácia preclusiva da coisa julgada material. Revista dos Tribunais, 
ano 61, julho de 1967, volume 441, p. 16. 

320 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada Material no Sistema do 
Processo Civil Brasileiro. Temas de Direito Processual (1ª Série). 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 101-102. 

321 “Trata-se de algo necessário para a compreensão do próprio fenômeno da coisa julgada e para a máxima 
eficiência desta opção política, que realiza o princípio da segurança jurídica (...). Não se poderia cogitar, com 
efeito, da imutabilidade de uma decisão se fosse possível levar ao judiciário, a cada novo instante, novos 
argumentos das questões já soberanamente julgadas, iniciativa que, em última análise, teria o condão de 
desestabilizar o que, por definição, não pode ser atacado” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado 

de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 390) 
322 “A eficácia preclusiva de coisa julgada material se sujeita, em sua área de manifestação, a uma limitação 

fundamental: ela só opera em processos nos quais se ache em jogo a auctorias rei iudicatae adquirida por 
sentença anterior. Tal limitação resulta diretamente da função instrumental que se pôs em relevo: não teria 
sentido, na verdade, empregar o meio quando não se trate de assegurar a consecução do fim a que ele se 
ordena. Isto significa que a preclusão das questões logicamente subordinantes apenas prevalece em feitos onde 
a lide seja a mesma já decidida, ou tenha solução dependente da que se deu à lide já decidida. Fora dessas 
raias, ficam abertas à livre discussão e apreciação as mencionadas questões, independentemente da 
circunstância de havê-las de fato examinado, ou não, o primeiro juiz, ao assentar as premissas de sua 
conclusão” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema 
processual civil brasileiro. Temas de direito processual (primeira série). 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 
102 
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Interessante anotar as seguintes linhas defendidas por Marinoni e Arenhart323, 
 

trazendo à baila os elementos identificadores da demanda: 
 
 

“(...) a preclusão, capaz de operar em razão do art. 474 do Código de Processo Civil, 
diz respeito apenas às questões concernentes à mesma causa de pedir. Somente as 
questões internas à causa determinada, relativas à ação proposta – e, portanto, 
referentes às mesmas partes, ao mesmo pedido e à mesma causa de pedir – é que 
serão apanhadas por esse efeito preclusivo, de forma a torná-las não dedutíveis em 
demanda diversa. Qualquer outra questão, não pertencente àquela específica ação, 
ainda que relacionada indiretamente a ela (...) não pode ficar sujeita a essa eficácia 
preclusiva”. 

 

Não por outra razão afirma-se que a coisa julgada faz surgir uma armadura324 em 
 

torno da decisão, tornando irrelevantes aquelas razões, mesmo as de ordem pública, que sejam 
 

deduzidas com o intuito de superá-la, excepcionando-se os meros erros material e de cálculos, 
 

bem como aquelas que ensejem rescindibilidade por via de ação rescisória, nos moldes do 
 

artigo 485 do Código de Processo Civil. 
 
 

Pode aparentar haver conflito entre as regras que determinam, de um lado, a 
 

eficácia preclusiva da coisa julgada, estendendo-se, como visto, às questões dedutíveis a 
 

indiscutibilidade em nova demanda, e, de outro lado, a que exige a presença dos três 
 

elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedido) para a configuração do 
 

impedimento constante da coisa julgada material. 
 
 

No entanto, as regras são conciliáveis, fazendo-se mister uma minuciosa análise 
 

no que concerne à causa petendi das demandas em questão, tendo em mira que, se não houver 
 

ofensa à situação jurídica substancial recoberta pela coisa julgada da primeira decisão, estar- 
 

se-á diante de nova lide, sem que se tenha de cogitar do impedimento advindo da autoridade 

da coisa julgada325. 
 
 
 
323 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela 

jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 684. No mesmo sentido, Dinamarco: “Não se trata de causas de pedir omitidas, porque a 
coisa julgada material não se vai alem dos limites da demanda proposta e, se houver outra causa petendi a 
alegar, a demanda será outra e não ficará impedida de julgamento; mas novos argumentos, novas 
circunstancias de fato, interpretação de lei por outro modo, atualidades da jurisprudência etc., que talvez 
pudessem ser úteis quando trazidos antes do julgamento da causa, agora já não poderão ser utilizados” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: 
Malheiros. 2009, p. 331-332). 

324 Ou capa protetora, como prefere DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 
vol. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 309. 

325 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual e 
processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 558. Em sentido 
diverso, defendendo a extensão da autoridade da coisa julgada para causas de pedir diversas da invocada na 
primeva demanda: SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Sentença e Coisa Julgada. 4. ed. Rio de Janeiro: 
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3.9.3 Dos limites subjetivos 
 
 
 
 

A limitação subjetiva da coisa julgada visa determinar os sujeitos de direito a 

quem a decisão prejudica ou beneficia326. Analisando o alcance desta limitação, Lima327 nos 
 

ensina que pretende-se determinar aqueles que são 
 
 

“atingidos pela coisa julgada, aí incluído o estudo da possibilidade de a sentença 
produzir efeitos num universo de indivíduos maior do que o daquele atingidos pelas 
demais eficácias da sentença, ou seja, limite subjetivo da coisa julgada é a definição 
das pessoas que se submetem à imutabilidade do comando inserido na sentença, bem 
assim das pessoas que sofrem qualquer laivo de eficácia decorrente da decisão”. 

 
A coisa julgada pode operar-se inter partes, ultra partes ou erga omnes. Após 

 

afirmar que encontra-se em vigor uma nova realidade no que concerne à limitação subjetiva 
 

da coisa julgada, na medida em que esta estaria a depender da natureza do direito discutido no 

processo, Porto328 afirma que: 
 
 

“(...) a) em sendo o direito posto à análise de natureza individual heterogênea, 
apenas as partes, por regra, serão atingidas pela autoridade da coisa julgada e, por 
exceção, o cessionário, o sucessor e o substituído processualmente; (b) sendo o 
direito individual homogêneo, a autoridade da coisa julgada, nos casos de 
procedência da demanda, será erga omnes; (c) sendo coletivo, salvo a hipótese de 
improcedência por ausência de provas, a autoridade da coisa julgada será ultra 
partes; e (d) tendo o direito posto em causa natureza difusa, também salvo nos casos 
de improcedência por ausência de provas, a autoridade da coisa julgada projetar-se-á 
erga omnes”. 

 
O dispositivo de regência das limitações subjetivas à autoridade da coisa julgada 

 

encontra-se, atualmente, no artigo 472 do Código de Processo Civil, que, ao disciplinar as 

pessoas que são por ela atingidas, consagra a regra geral da coisa julgada inter partes329. 
 
 
 

Forense, 2003, p. 327-328; ASSIS, Araken de. Cumulação de ações. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1989, p. 124-125. 

326 “A coisa julgada, como resultado da definição da relação processual, é obrigatória para os sujeitos desta. Mas, 
como todo ato jurídico, relativamente às partes entre as quais intervém, a sentença existe e vale com respeito a 
todos; assim como o contrato entre A e B vale com respeito a todos, como contrato entre A e B, assim também 
a sentença entre A e B vale com relação a todos enquanto sentença entre A e B. Todos, pois, são obrigados a 
reconhecer o julgado entre as partes; não podem, porém, ser prejudicados” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. 
Sentença e Coisa Julgada. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 71). 

327 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à Teoria da Coisa Julgada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 38. 

328 PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas do Projeto de Lei do 
novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 82. 

329 “Somente as partes precisam da coisa julgada. Não fosse a coisa julgada, em função da legitimidade que 
ostentam para discutir a sentença, poderiam debater o conflito de interesses ao infinito. Para esses sujeitos, sim, 
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Trata-se, em verdade, de regra tradicional no direito processual, vigorando desde os idos do 
 

Direito Romano, onde se afirmava: res inter alios iudicata, aliis non praeiudicare. 
 
 

A imutabilidade e indiscutibilidade da sentença coberta pelo manto da coisa 

julgada opera-se entre aqueles que figuraram no processo como partes330, não podendo atingir 
 

terceiros, estranhos à relação jurídica processual que a deu ensejo, seja beneficiando ou 
 

prejudicando-os, prestigiando-se, com isso, as garantias constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório, da ampla defesa331 e da inafastabilidade da tutela jurisdicional332. Não 
 

existe, em nosso ordenamento processual, nenhum impedimento a um terceiro que se oponha 
 

à coisa julgada formada em processo ao qual não participou. 
 
 

Digno de nota a insuficiência do disposto na norma em apreço para disciplinar 
 

todos os fenômenos atrelados à extensão subjetiva da coisa julgada. 
 
 

Cabe, preliminarmente ao estudo dos casos que excepcionam a regra, definir os 
 

conceitos de coisa julgada ultra partes e erga omnes. Há um ponto de interseção entre estas 
 

noções de coisa julgada: a ruptura da limitação da coisa julgada às partes do processo. 
 

Naquele, a coisa julgada atinge determinados terceiros, enquanto que neste, a coisa julgada 
 

atinge todos os jurisdicionados. 
 
 

Neste ponto, passa-se a analisar algumas hipóteses especiais, que excepcionam 
 

esta regra geral insculpida no artigo 472 do Código de Processo Civil. Se inicia com os casos 
 

de coisa julgada ultra partes: 
 
 
 
 
 
 

a coisa julgada resulta em utilidade, pondo fim, em determinado momento, à controvérsia, e tornando 
definitiva a solução judicial oferecida. Por isso, somente as partes é que ficam vinculadas pela coisa julgada. 
Embora terceiros possam sofrer efeitos da sentença de procedência, é certo que a autoridade da coisa julgada 
não os atinge” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 
conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 675). 

330 “É parte todo aquele que pede ou em face de quem se pede tutela jurisdicional. São terceiros, por exclusão, 
todos aqueles que não são partes” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual 
civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 394). 

331 Para análise dos princípios do contraditório e da ampla defesa, confira-se, por todos: MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009, p. 27 e seguintes. 

332 “(...) a eficácia da sentença pode atingir terceiros, com maior ou menor intensidade. O sublocatário é 
despejado; o credor do réu perde a garantia do bem de que este foi evicto. A autoridade de coisa julgada é que 
é restrita às partes, inclusive os substituídos (partes em sentido material) e os sucessores das partes” 
(TESHEINER, José Maria; MANDELLI, Alexandre. Sentença e coisa julgada – conceitos e controvérsias. 
Revista de Processo, vol. 208. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 29). 



 

110 
 
 

a) Substituição processual: os limites subjetivos da coisa julgada nos casos de 
 

substituição processual – hipóteses em que a parte do processo que deu ensejo à formação da 
 

coisa julgada agiu como legitimado extraordinário, encontrando-se em juízo atuando, em 
 

nome próprio, na defesa de interesse alheio – opera-se, sem restrições ao substituído, ou seja, 

ao legitimado ordinário, mesmo que este não tenha integrado o processo como parte333. 
 
 

Se o legitimado ordinário tivesse atuado, como parte, no processo que ensejou a 
 

coisa julgada, os efeitos dela decorrente seriam-lhe aplicáveis por decorrência direta do que 
 

encontra-se positivado no artigo 472 do Código de Processo Civil. 
 
 

O substituído não é, verdadeiramente, um terceiro, pelo simples fato de ser o 
 

titular do interesse levado à apreciação judicial. Até por isso, a lei processual estabelece, em 
 

seu artigo 42, parágrafo terceiro, que “a sentença, proferida entre as partes originárias, estende 
 

os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”. 
 
 

b) Sucessão, entre vivos ou causa mortis: A relação jurídica processual comporta 
 

alteração em seu pólo subjetivo, o que se materializa através da sucessão das partes 
 

envolvidas. 
 
 

Os sucessores assumem a posição do sucedido na relação jurídica, passando a 
 

ocupar todas as posições jurídicas (faculdades, ônus, sujeições, obrigações e direitos) 
 

titularizadas pelo sucedido, nos moldes do artigo 42 do código de processo civil. 
 
 

Ocorre que a regra do artigo 472, em sua literalidade, não poderia ser aplicada 
 

diretamente ao sucessor, pois ele não participou do processo que deu ensejo à formação da res 
 

iudicata. 
 
 

No entanto, tal qual se verificou na situação anterior, os efeitos da imutabilidade e 
 

indiscutibilidade da norma individualizadora contida na sentença serão estendidas aos 
 
 
 
 
 
 
 
 
333 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença, trad. bras. de Alfredo Buzaid e Benvido 

Aires, 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 97; DINAMARCO, Cândido Rangel. Litisconsórcio. São Paulo: 
Malheiros, 1996, p. 190; DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6 ed. 
São Paulo: Malheiros. 2009, p. 322; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual 
civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 396. 
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sucessores, pois estes não podem ser tidos como terceiros, na medida em que passam a ocupar 

a posição do sucedido, que fora parte naquela demanda334. 
 
 

c) legitimação concorrente: hipótese polêmica em sede doutrinária é a do co- 
 

legitimado, que poderia ter sido parte no processo como litisconsórcio unitário facultativo 
 

ativo, e a sua vinculação à autoridade da coisa julgada. 
 
 

Tal questão tangencia os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

inafastabilidade da jurisdição335, do contraditório e da ampla defesa. O desafio, nesta seara, é 
 

saber se haverá afronta a estas garantias constitucionais caso se reconheça a extensão dos 
 

efeitos da coisa julgada a esta categoria de terceiros. 
 
 

Exemplificativamente, elenca-se, respectivamente, os grupos favoráveis e 

contrários a tal extensão: i. Barbosa Moreira336, Cruz e Tucci337 e Didier338; e ii. Grinover339, 

Carneiro340 e Silva341. 
 
 

O ideal é a adoção de uma posição intermediária, através de uma interpretação 
 

extensiva ao parágrafo único do artigo 47 do Código de Processo Civil, permitindo-se ao juiz 
 

que ordene ao autor a intimação dos co-legitimados que não estejam integrando o pólo ativo 
 

da relação processual formada, para que manifestem-se sobre a participação no processo, 
 

cientificando-lhes que estarão submetidos à autoridade da coisa julgada, em qualquer dos 
 

casos. 
 
 

Esta postura seria mais coerente com o sistema jurídico processual, tendo em 
 

conta que não há qualquer imposição à participação no processo como litisconsorte ativo e 
 
 
334 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: 

Malheiros. 2009, p. 327. 
335 “No Brasil, o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional passa a figurar expressamente nas 

constituições a partir da Carta de 1946. Entretanto viveu momentos de agonia durante os anos da ditadura (...). 
Encontra-se, atualmente, inscrito no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição” (MENDES, Aluisio Gonçalves 
de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009). 

336 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de 
patente. Direito Processual Civil (ensaios e pareceres). Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 273-294; 
Litisconsorcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972, p. 143-145. 

337 TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 2 ed. São Paulo: RT, 2001, p. 229. 
338 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. 

Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, v. 2, p. 431. 
339 GRINOVER, Ada Pelegrini. Ações concorrentes – Pluralidade de partes legítimas à impugnação de um único 

ato. In: LIEBMAN, Enrico Tulio. Eficácia e autoridade da sentença. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 
238-243. 

340 CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
341 SILVA, Ovídio Baptista da. Sentença e coisa julgada. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 96 em diante. 
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que não há como se admitir, na sociedade contemporânea, a produção de decisões judiciais 
 

sem efetividade. 
 
 

d) decisão favorável a um dos credores solidários: com base no artigo 274 do 

código civil, esta decisão será estendida aos demais credores desta relação jurídica342. 
 
 

e) ações coletivas que versem sobre direitos coletivos em sentido estrito: artigo 
 

103, II, código de defesa do consumidor. A coisa julgada formada nestas ações não se limita a 
 

atingir as partes originárias do processo, alcançando, também, todos os membros da categoria, 
 

classe ou grupo, que são ligados entre si ou com a parte adversa por uma relação jurídica 

base343. 
 
 

f) questões de estado: esta situação encontra-se disciplinada na parte final do 
 

artigo 472 do Código de Processo Civil. Não obstante, em razão da leitura ambígua desta 
 

parte do dispositivo, opta-se por tratá-la separadamente, com o condão de evitar 
 

interpretações equivocadas em relação ao mesmo. 
 
 

A mera leitura do artigo 472 do Código de Processo Civil parece levar à 
 

conclusão de que nas questões de estado a coisa julgada é oponível erga omnes. Assim, por 
 

exemplo, a sentença que decretasse a interdição, após o trânsito em julgado, seria imutável e 

indiscutível em relação às partes e a terceiros344. 
 
 

Esta, no entanto, não é a correta interpretação a ser extraída do texto, na medida 

em que, com apoio em Dinamarco345: 
 
 

“A coisa julgada atingirá somente os que estiverem no processo (e que por isso não 
são terceiros), não porém os que ficaram fora da relação processual. A propósito, a 
jurisprudência proclama sempre que, julgada procedente uma ação de investigação 
de paternidade, os efeitos da sentença não vinculam aquele que, afirmando-se pai, 
venha a juízo pedir sentença que assim o declare – e assim é porque do contrário sua 
esfera de direitos ficaria definitivamente prejudicada pelos efeitos da sentença 
proferida em um processo do qual ele não teve oportunidade de participar” 

 
 
 
342 “(...) a atuação de um dos credores em nome dos demais, iniciativa que é expressamente autorizada pelo art. 

260 daquele mesmo Código, só pode beneficiar os demais, que não agiram em juízo; nunca prejudicá-los” 
(BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 397.) 

343 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. v. 2, 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, p. 431. 

344 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. 2005. Rio de Janeiro: ed. 
Lumen Juris, p. 482 

345 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: 
Malheiros. 2009, p. 327. 
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O que se está exigindo é a citação de todos os interessados, na condição de 
 

litisconsortes necessários. Em ocorrendo a citação dos interessados, não resta dúvida da 
 

incidência dos efeitos da coisa julgada em relação a estes, pois passarão a ser parte. 
 
 

Em sentido diverso, registre-se a posição de Amaral Santos346 e Theodoro 

Junior347, que defendem mesmo ser hipótese de coisa julgada erga omnes. 
 
 

Caso ainda mais complicado será aquele em que não haja citação de algum dos 
 

interessados (litisconsórcio necessário). Nesta hipótese, a sentença será ineficaz (inutiliter 
 

data), tanto aos que participaram quanto aos que não participaram do processo. Permanecerão 
 

como terceiros, externos ao processo, somente aqueles que não possuem interesse jurídico na 

causa, não sendo-lhes permitido insurgirem-se contra a coisa julgada348. 
 
 

Como coisa julgada erga omnes, podem ser mencionadas as seguintes hipóteses: i. 
 

ação de usucapião de imóveis; ii. ações coletivas que versam sobre direitos difusos ou direitos 
 

individuais homogêneos (artigo 103, I e III do Código de Defesa do Consumidor); e iii. Ações 
 

de controle concentrado de constitucionalidade. 
 
 
 
 
 

3.9.4 Limite Temporal 
 
 
 
 

Como afirmado em linhas pretéritas, a questão inerente à limitação do instituto da 
 

coisa julgada tem sido tratado pela doutrina, em geral, pelos seus aspectos subjetivo e 

objetivo, estudados ainda há pouco349. 
 
 

Ocorre que assume relevante importância a análise de sua limitação temporal, na 
 

medida em que as relações jurídicas, mesmo que tenham sido tratadas por sentença judicial, 
 

submetem-se a variação ligadas ao tempo, o que faz com que a autoridade da coisa julgada 
 
 
346 AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil. vol. IV, p. 457. 
347 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 51. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p. 587. 
348 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil, vol. 3. P. 244-245; LIEBMAN, Enrico 

Tullio. Limites à Coisa Julgada nas Questões de Estado. In: Eficácia e Autoridade da Sentença, trad. bras. de 
Alfredo Buzaid e Benvido Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 211. 

349 “Tema pouco discutido em doutrina mas de inegável importância é o relativo aos limites temporais da coisa 
julgada, isto é, como a qualidade de imutabilidade que se agrega àquilo que foi decidido pelo estado-juiz em 
determinadas hipóteses comporta-se ao longo do tempo” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado 
de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 397). 
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não seja capaz de imunizar a relação jurídica contra fatos futuros, embora vinculados à mesma 

relação jurídica anteriormente jurisdicionada350. Daí a necessidade de se definir qual o 
 

momento em que relacionam-se a formação e a eficácia da coisa julgada. 
 
 

Manifestando-se sobre a tripla limitação da coisa julgada, Jauernig351 afirma que 
 

“o caso julgado está triplamente limitado: objectivamente pelo objecto, subjectivamente pelo 
 

círculo das pessoas atingidas e temporalmente com respeito ao momento em que se aplica a 
 

constatação”. 
 
 

Tal limitação mostra-se relevante quando se tem em conta, por exemplo, mas não 

exaustivamente352, as relações de natureza continuativa, ou de trato sucessivo, como as 
 

tributárias e as alimentares. Nestes casos, por conter prestações periódicas, o julgamento 
 

mostra-se apto a regular tão somente a relação jurídica enquanto mantenha-se a obrigação 
 

originária, sem estabelecer consequências e projeções que envolvam fatos ocorridos 
 

posteriormente a sua prolação, mesmo que digam respeito a esta mesma relação jurídica. 
 
 
 
 
 

3.9.4.1 Coisa julgada nas sentenças determinativas 
 
 
 
 

Sentença determinativa é aquela que estabelece a norma individualizadora quanto 

às relações jurídicas continuativas, ou seja, àquelas que protraem-se no tempo353. Por decidir 
 

relações de trato sucessivo, este tipo de sentença pode se deparar com modificações nas 
 
 
 
 
350 PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas do Projeto de Lei do 

novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 85. 
351 JAUERNIG, Othmar. Direito processual civil. Trad. F. Silveira Ramos. 25. ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 

323 apud PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas do Projeto de 
Lei do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 86. 

352 “A vinculação pela coisa julgada material atinge os efeitos das condenações para o futuro em geral, entre as 
quais as que dispõem sobre as obrigações de trato sucessivo” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 
de Direito Processual Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 316). 

353 “Ordinariamente, é inadmissível o julgamento sobre obrigações futuras, ou ainda inexigíveis, carecendo de 
ação por falta de interesse-necessidade aquele que viesse a juízo com uma pretensão a obter condenação de 
satisfazê-las. A lei, todavia, fundada em razões pragmáticas de aceleração da tutela jurisdicional, abre caminho 
para que sejam objeto de julgamento e possível condenação certas obrigações futuras que de algum modo 
estejam entrelaçadas com obrigações existentes e exigíveis no presente. Isso acontece quando de uma só 
relação jurídica emanam obrigações já vencidas e outras vincendas, onde a experiência comum mostra ao 
legislador que o inadimplemento das parcelas vencidas é indicador razoavelmente confiável de que, no futuro, 
o obrigado continuará inadimplente” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual 
Civil. vol. 3, 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009, p. 316-317). 
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circunstâncias de fato ou de direito existentes quando de sua prolação354. Por assim ser, 
 

admite-se a revisão do que restou estatuído na sentença. 
 
 

A questão que se coloca nesta seara refere-se à existência ou inexistência da coisa 
 

julgada nestas sentenças. Admitindo-se a autoridade da coisa julgada em relação às sentenças 
 

determinativas, surge uma nova dúvida, a de saber qual o fundamento que justifica a alteração 
 

de algo que se estabeleceu através de sentença tornada imutável e indiscutível. 
 
 

Em que pese a redação do criticável artigo 15 da lei de alimentos (Lei nº 5.478, de 
 

25 de julho de 1968), a sentença determinativa transita em julgado, alcançando a coisa julgada 
 

formal, tornando-se imutável a decisão ali proferida. Negar a aptidão destas sentenças ao 

trânsito em julgado – como faz Greco Filho355 - ensejariam graves problemas, como a 
 

execução definitiva da carga condenatória. 
 
 

Dificuldade maior vem sendo enfrentada em relação à formação da coisa julgada 
 

material em relação a estas sentenças. Há, inclusive, neste ponto, maior controvérsia em sede 
 

doutrinária. 
 
 

A tese que conta com maior adesão entre os doutrinadores356     admite a 
 

possibilidade destas sentenças alcançarem a coisa julgada material, tornando-se imutáveis e 
 

indiscutíveis. 
 
 

A maior dificuldade, no entanto, encontra-se na fundamentação capaz de autorizar 
 

a revisão do que ficou estabelecido em sentença transitada em julgado, coberta pelo manto da 
 

coisa julgada. 
 
 

A maior parte da doutrina357 fundamenta a possibilidade desta revisão na 
 

existência de cláusula rebus sic stantibus nas sentenças determinativas. Nas relações jurídicas 
 
 
 
354 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. Rio de Janeiro: ed. Lumen 

Juris, 2005, p. 485. 
355 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 

247. 
356 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada Material no Sistema do 

Processo Civil Brasileiro. Temas de Direito Processual, 1ª Série, p. 111; FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A 
coisa julgada nas ações de alimentos. Revista de Processo, vol. 62. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
p. 10. 

357 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 51. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010, p. 587; PORTO, Sergio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 4. ed. Rev., Atual. e Ampl. com notas 
do Projeto de Lei do novo CPC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 98; SANTOS, Moacyr Amaral. 
Primeiras Linhas de Direito Processual. vol. III, p. 56. 
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continuativas, que se protraem no tempo, podem ocorrer alterações nas circunstâncias de fato 
 

e de direito, assemelhando-as à “teoria da imprevisão”, o que autorizaria a revisão. 
 
 

Há quem sustente358, no entanto, que todas as sentenças contêm esta cláusula 
 

rebus sic stantibus e nem todas admitem revisão. Para esta parcela da doutrina a justificação 
 

para a alteração do que disposto na sentença é a especial natureza da res in iudicium deducta, 
 

o que dá ensejo a uma sentença diferente das demais, no sentido de autorizar, no futuro, sua 
 

alteração, desde que haja mudança na realidade fática ou de direito. Esta seria, inclusive, a 
 

opção do legislador ordinário, tendo em conta o disposto no artigo 471, inciso I, do Código de 
 

Processo Civil. 
 
 

Registre-se uma terceira posição359, a qual se adere, que entende desnecessário o 
 

recurso à clausula rebus sic stantibus ou à especial natureza da relação jurídica deduzida no 
 

processo, pois as sentenças determinativas não possuiriam nada de diferente em relação aos 
 

princípios gerais da coisa julgada. 
 
 

Afirma que a coisa julgada só atinge aquilo que foi julgado, ou seja, que a coisa 

julgada é a própria res iudicanda depois de ter sido iudicata360 e conclui, utilizando-se da 
 

teoria da tríplice identidade (artigo 301, § 2º, Código de Processo Civil), no sentido de não 
 

haver demandas idênticas a justificar o impedimento de apreciação da segunda demanda, de 
 

revisão, especialmente por conter causa de pedir distinta. 
 
 

A coisa julgada adere à decisão jurisdicional em relação a fatos pretéritos que 
 

foram, ou que deveriam ter sido alegados, nunca em relação a fatos que estão por 

acontecer361. Estes, aliás, por questão lógica, não integram a causa de pedir da demanda que 
 
 
 
358 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e Autoridade da Sentença, trad. bras. de Alfredo Buzaid e Benvido 

Aires, Rio de Janeiro: Forense, 3ª ed., 1984, p. 26. 
359 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. 2005. Rio de Janeiro: ed. 

Lumen Juris. p. 487; FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista de 
Processo, vol. 62. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 20-21; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Eficácia da Sentença e Autoridade da Coisa Julgada. Temas de Direito Processual, Terceira Série. São 
Paulo: Saraiva. p. 111-112. 

360 CHIOVENDA, Giusepe. Sulla Cosa Ciudicata. In: Saggi di Diritto Processuale Civile, vol. II. Roma: Foro 
Italiano, 1931, p. 15-16. 

361 “(...) mudada a situação, se porventura sobrevém novo litígio, a qualquer das partes é lícito pleitear em juízo a 
emissão de outra sentença, em que se formule a norma jurídica concreta destinada a disciplinar a situação atual. 
O autor, vencido em ação reivindicatória, porque não era dono da coisa, adquire-a depois e torna a reclamá-la 
do possuidor, invocando o título superveniente de propriedade: é manifesto que a coisa julgada não obsta ao 
julgamento da nova causa, nem a que o autor, eventualmente, saia agora vitorioso” (BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Temas de direito processual (terceira série). 
São Paulo: Saraiva, 1984, p. 110). 
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fora julgada. Assim, de acordo com a estudada teoria dos trea idem, este novo fato deverá 
 

servir de suporte a uma nova demanda, integrando a causa de pedir desta, sem que seja 

confundindo com a que já fora julgada362. 
 
 

Assim posta a matéria, os fatos que ocorreram antes da propositura da demanda, 
 

estejam ou não inseridos na causa de pedir, ficarão acobertados pelo manto da coisa julgada, 
 

respectivamente por conta do limite objetivo e da eficácia preclusiva (princípio do deduzido 
 

dedutível) da coisa julgada. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
 

conforme se depreende do acórdão proferido no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 

703.526-MG, e do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Enunciado 239363 de sua 
 

Súmula de jurisprudência dominante. 
 
 
 
 
 

3.10 Das funções exercidas pela coisa julgada 
 
 
 
 

Formada a coisa julgada material em uma dada demanda, como visto, não se 
 

permite a qualquer das partes que volte a discuti-la em processo futuro. Caso a parte 

sucumbente proponha nova demanda364 com este intento, o ordenamento jurídico processual 
 

determina a sua extinção sem novo julgamento do mérito, prestigiando-se a coisa julgada 

formada na demanda primeva, impedindo365 que o tema já decidido venha a ser novamente 

objeto de decisão judicial366. A isto, dá-se o nome de eficácia negativa da coisa julgada, 
 

atuando como uma força proibitiva. 
 
 
 
362 No mesmo sentido: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, 

tomo 1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 399. 
363 “Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em 

relação aos posteriores”. 
364 Volte-se, neste ponto, à indispensável observância da teoria dos trea eadem em relação ao reconhecimento da 

existência da coisa julgada, fazendo-se mister que haja identidade de partes, causa de pedir e pedidos. 
365 Assim, tem-se na inexistência de coisa julgada um pressuposto processual negativo de validade. “(...) 

[Q]uando uma causa já tiver sido julgada (...) o sistema processual não poderá admitir que o mesmo litígio seja 
novamente levado ao conhecimento do Poder Judiciário, com a instauração de outro processo. Portanto, para 
que um processo seja validamente instaurado, sobre a questão não poderá haver coisa julgada (...)” (MENDES, 
Aluisio Gonçalves de Castro. Teoria Geral do Processo. Coleção Programa de Processo, vol. 1. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 101). 

366 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela 
jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 667. Interessante a conclusão a que chega Nieva-Fenoll, para quem a coisa julgada não 
passaria de uma proibição de reiteração de juízos (NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. 
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Trata-se de questão preliminar, ou, mais precisamente, de um pressuposto 

processual negativo367, que deve ser sempre apreciada pelo juiz, em qualquer processo, de 
 

ofício ou mediante provocação, no intuito de verificar se existe coisa julgada material que o 
 

impeça de apreciar o mérito da causa e, existindo tal impedimento processual, resta obrigado 

a proferir sentença terminativa368. 
 

O outro lado da moeda consiste na vinculação369 dos futuros juízos à decisão 
 

acobertada pela coisa julgada, representando a eficácia positiva da coisa julgada. Por lapidar, 

colaciona-se assertiva de Theodoro Junior370: 
 
 

“A coisa julgada é fenômeno próprio do processo de conhecimento, cuja sentença 
tende a fazer extinguir a incerteza provocada pela lide instalada entre as partes. Mas 
fazer cessar a incerteza jurídica não significa apenas fazer conhecer a solução 
cabível, mas impô-la, tornando-a obrigatória para todos os sujeitos do processo, 
inclusive o próprio juiz”. 

 

Por sua vez, Cabral371 ensina: 
 
 

“Entende-se que, pela função positiva da coisa julgada, impõe-se a obediência ao 
julgado como norma concreta indiscutível, e então o que foi decidido passa a ser 
considerado vinculante não só naquele processo mas em outros processos 
posteriores, quando nestes venha a ser alegada uma questão prejudicial já decidida, 
com força de coisa julgada, no processo anterior”. 

 
Há mesmo quem sustente que não há sentido em se distinguir a eficácia positiva 

da negativa, pois a essência do que se proíbe é a mesma, a reiteração de um juízo372. 
 
 
 
 

Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio de janeiro, jul-dez/2012, p. 243, disponível em 
http://www.redp.com.br/). 

367 “Por sua vez, a chamada função negativa da coisa julgada captura o instituto como pressuposto processual 
negativo, isto é, como um fator impeditivo de sua rediscussão por qualquer órgão jurisdicional ou pelas 
próprias partes” (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 
1. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 388); “A qualificação de ‘negativo’ decorre da concepção de que é a 
‘inexistência’ da res iudicata que é exigida para o desenvolvimento regular do processo” (CABRAL, Antonio 
do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e 
transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 92). 

368 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol I. 12 ed. 2005. Rio de Janeiro: ed. 
Lumen Juris, p. 473. 

369 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. Vol. 2, tomo 1. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 387. 

370 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do direito processual e 
processo de conhecimento, v. 1, 52. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 547. 

371 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 93. 

372 NIEVA-FENOLL, Jordi. A coisa julgada: o fim de um mito. Revista Eletrônica de Direito Processual – 
Periódico da Pós-Graduação Sticto Sensu em Direito Processual da UERJ – ano 6., v. X, Rio de janeiro, 
jul-dez/2012, p. 244, disponível em http://www.redp.com.br/. Prossegue o autor afirmando que a distinção 
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3.11 Do modo de produção 
 
 
 
 

Quanto ao modo de produção, a coisa julgada pode ser pro et contra, secundum 
 

eventum litis ou secundum eventum probationis, conforme seja produzida, respectivamente: 
 
 

i. independente do resultado do processo – é a regra em nosso ordenamento; 
 
 

ii. relacionada a apenas um dos possíveis resultados da demanda (critica-se este 
 

regime por ser conferido tratamento desigual às partes); ou 
 
 

iii. a depender do exaurimento de todos os meios de prova, como ocorre nas ações 
 

coletivas que versam sobre direitos difusos ou coletivos stricto sensu (artigo 103, I e II do 
 

Código de Defesa do Consumidor), na ação popular (artigo 18 da Lei 4.717, de 29 de junho 
 

de 1965) e no mandado de segurança coletivo (artigo 19 da Lei 12.016, de 07 de agosto de 
 

2009). 
 
 

Sobre esta temática, registre-se a seguinte passagem de Lotufo373: 
 
 

“A coisa julgada apresenta peculiaridades consoantes à matéria questionada no 
processo onde resulta a decisão judicial a ser por ela afetada. As técnicas 
empregadas pelo sistema processual no sentido de serem protegidos direitos mais 
relevantes por sua função social, como aqueles do consumidor, do meio ambiente e 
da livre concorrência, possibilitam a formação de coisa julgada segundo o resultado 
do processo. O mesmo sucede quando o litígio envolve o princípio da moralidade 
pública, como ocorre na ação popular. Em tais situações o resultado do processo 
desfavorável a direitos relevantes quando resultante de deficiência probatória, seja 
por incúria dos representantes técnicos dos titulares desses direitos ou mesmo sem 
responsabilidade destes, não se forma a coisa julgada material, possibilitando-se a 
repropositura da mesma ação”. 

 
Assim, a configuração da coisa julgada nas modalidades secundum eventum litis e 

 

secundum eventum probationis, por representarem exceção à regra em nosso sistema 
 

processual, dependem de expressa previsão em lei. 
 
 
 
 
 
 
 

entre estas eficácia “é uma falácia, uma vez que se percebe que em ambos os casos existe uma e mesma 
proibição de julgar”. 

373 LOTUFO, Renan. Flexibilização da coisa julgada. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008.p. 209. 
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4. A QUESTÃO INERENTE À DESCONSIDERAÇÃO ATÍPICA DA COISA 
 

JULGADA MATERIAL 
 
 
 
 
4.1 Meios típicos de superação da coisa julgada material 
 
 
 
 

Em que pese a relevância da coisa julgada para a concretização da segurança 

jurídica, ela não deve ser tida como absoluta374. É o próprio ordenamento jurídico que 
 

estabelece as hipóteses em que a coisa julgada há de ser desconsiderada, rompida. Este, por 
 

sinal, é um dado de suma importância para o desenvolvimento deste ponto do trabalho, 
 

conforme será exposto com mais clareza a seguir. 
 
 

É importante, nesta esteira, estabelecer uma distinção entre a noção de revisão e 

de “relativização”375 da coisa julgada, pois enquanto naquela utiliza-se dos meios positivados 
 

no ordenamento jurídico com o intento de cessar a eficácia plena da coisa julgada, nesta 
 

prescinde-se da legalidade, utilizando-se construções doutrinárias e jurisprudenciais. 
 
 

Dentre os instrumentos de revisão da coisa julgada tem-se: a) a ação rescisória 
 

(artigo 485 do Código de Processo Civil); b) a querela nullitatis ou exceptio nullitatis (artigos 
 

475-L, I e 741, I, ambos do Código de Processo Civil); c) a impugnação com base na 
 

existência de erro material; d) a impugnação da sentença fundada em norma que tenha sido 
 

declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado (artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 
 

único, ambos do Código de Processo Civil); e e) a denúncia por violação à Convenção 
 

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), com base no artigo 44 

deste diploma376. 
 
 
 
 
 
374 “Todavia, a coisa julgada não tem valor absoluto. A própria Constituição menciona a ação rescisória, que visa 

exatamente à desconstituição da coisa julgada, cujos limites objetivos, subjetivos e temporais são estabelecidos 
pela legislação infraconstitucional” (TESHEINER, José Maria; MANDELLI, Alexandre. Sentença e coisa 
julgada – conceitos e controvérsias. In Revista de Processo nº 208, ano 37. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, jun. 2008, p. 31). 

375 Por conveniência de exposição, manteremos a denominação que vem sendo comumente utilizada pela 
doutrina para se referir ao rompimento da coisa julgada por meio atípico. Com o desenvolver do estudo, 
demonstraremos, contudo, a impropriedade nesta denominação, devendo o termo “relativização” ceder espaço 
ao termo “desconsideração”. 

376 DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 7ª ed. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, v. 2, p. 447. 
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4.1.1 Ação Rescisória 
 
 
 
 

A ação rescisória, originada da evolução da querela nullitatis e da restitutio in 
 

integrum romana – institutos processuais antigos e estudados em capítulo anterior da presente 
 

dissertação –, consiste em uma ação autônoma de impugnação de decisão definitiva transitada 
 

em julgado, fundado na existência de vícios rescisórios, elencados de forma exaustiva no 
 

artigo 485 do Código de Processo Civil, através da qual se pleiteia a desconstituição da coisa 
 

julgada material, dentro do prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da 
 

sentença. 
 
 

Para Barbosa Moreira377, “chama-se rescisória à ação por meio da qual se pede a 
 

desconstituição de sentença trânsita em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da 

matéria nela julgada”. Já Câmara378, define-a como "demanda autônoma de impugnação de 
 

provimentos de mérito transitados em julgado, com eventual rejulgamento da matéria neles 
 

apreciada". E prossegue, afirmando que ela "não tem por objeto uma pretensão à anulação (ou 
 

à declaração de nulidade) da sentença transitada em julgado", mas "tem por propósito 
 

rescindir o pronunciamento jurisdicional impugnado". 
 
 

O ato processual, como sói acontecer com todo e qualquer ato jurídico, pode vir a 
 

ser praticado de forma viciada. De acordo com a gravidade deste vício, será o mesmo 
 

considerado nulo ou anulável, conforme venha a ser transgredida, respectivamente, norma 
 

jurídica cogente (de ordem pública) ou dispositiva. A nulidade, por sua vez, pode ser absoluta 
 

ou relativa. Naquele caso, a norma jurídica cogente infringida visa tutelar interesse público, 
 

ao passo que neste, o interesse a ser tutelado pela norma jurídica cogente é de cunho 
 

particular. 
 
 

Ocorre que os vícios referentes a atos processuais são praticados dentro de um 
 

processo e, com isso, podem vir a ser reconhecidos nele. Mas nem sempre assim acontece. 
 

Nestes casos em que sobrevier trânsito em julgado de decisão de mérito em processo no qual 
 

fora praticado ato processual viciado, ter-se-ão estes por sanados, desaparecendo a nulidade 
 

que qualificava o ato, seja ela relativa ou absoluta. Tal mudança na qualidade do ato se deve à 
 
 
 
377 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, p. 100. 
378 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 31-36. 
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eficácia sanatória da coisa julgada. Através dela, mesmo que se trate de vício "insanável", não 
 

será permitido o seu reconhecimento após o trânsito em julgado. 
 
 

Esta eficácia sanatória é "uma forma de preservação do resultado do processo e, 

pois, um imperativo de segurança jurídica"379. Neste sentido Barbosa Moreira380: 
 
 

"Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se pré-exclui), a 
nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso 
como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez 
preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante 
rescisão". 

 
A lei estabelece quais sejam os casos que entende como gravíssimos, prevendo-os 

 

como hipóteses de rescindibilidade. Estas estão disciplinadas de modo exaustivo no artigo 
 

485 do Código de Processo Civil. Também a Constituição trata da Ação Rescisória, nos 
 

artigos 102, I, “j”; 105, I, “e” e 108, I, “b”, nos quais se estabelecem a competência dos 
 

tribunais superiores para processá-la e julgá-la. 
 
 

Interessante observar, desde já, que a justiça da decisão não se inclui entre as 
 

hipóteses que o ordenamento processual identifica como rescindível através do instituto 
 

processual em comento. O Código de Processo Civil de 1939 previa expressamente, em seu 
 

artigo 800, que a injustiça da decisão não autoriza ação rescisória. “Este preceito, registre-se 
 

(...), embora não tenha sido repetido no Código de processo civil vigente, veicula norma 

jurídica que continua a ser aplicada"381. 
 
 

Ocorre que, para o deslinde do presente estudo, faz-se mister a análise de alguns 
 

pontos inerentes a este instituto processual, como a taxatividade das causas de sua 
 

interposição e o prazo decadencial para sua propositura. 
 
 

O estudo dos casos de cabimento da Ação Rescisória, previstos no artigo 485 do 
 

Código de Processo Civil, é de suma importância para que não a transforme em "recurso 
 

ordinário com prazo dilatado. Assim, é preciso dizer, antes de tudo, que a ação rescisória não 

é cabível para rescindir sentenças injustas"382. 
 
 
 
 
 
379 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 37. 
380 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V, 13. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006, p. 107. 
381 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 10. 
382 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 37. 
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O direito de rescindir provimentos judiciais transitados em julgado é limitado no 
 

tempo, sendo o seu exercício sujeito a um prazo decadencial de dois anos, a contar do trânsito 
 

em julgado da decisão rescindenda. Este é o teor do artigo 495 do Código de Processo Civil. 
 
 

Esgotado o prazo decadencial de dois anos do trânsito em julgado da sentença de 
 

mérito, terá ocorrido o fenômeno da coisa soberanamente julgada, conforme exposto no 
 

capítulo precedente. Assim, caso seja proposta ação rescisória após o transcurso do prazo 
 

previsto na lei, haverá de ser proferida decisão definitiva, calcada no artigo 269, inciso IV 
 

deste mesmo código. 
 
 

Uma análise ao direito comparado permite concluir que o direito brasileiro adota 
 

uma sistemática minoritária. Os ordenamentos tratam as hipóteses de rescisão de forma muito 
 

variada, mas, regra geral, existe um prazo específico reduzido e um prazo geral mais alargado, 
 

diante do qual não se permite qualquer discussão a cerca da rescisão do julgado de mérito. 
 
 

Assim, os artigos 325383     e 326384     do códice di procedura civile italiano 
 

determinam que a revocazione submete-se ao prazo de trinta dias, sendo o termo inicial 
 

variável de acordo com as hipóteses, os fundamentos da rescisão. Normalmente vincula-se o 

início do prazo decadencial à ciência pela parte deste fundamento. O artigo 512385 da ley de 
 

enjuiciamiento civil espanhola, por sua vez, fixa o prazo da revisión em três meses, 
 

deflagrados da data de descoberta do fundamento do pedido, limitado ao prazo máximo de 
 

cinco anos após a publicação da sentença a ser impugnada. Aproxima-se a este modelo 
 
 
 
 
 
 
 

383 “Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, 
e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo 
sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello. (1) 
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. (1) Comma da ultimo cosi' modificato 
dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374”. 

384 “I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, 
tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, 
riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' 
stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico 
ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro 
una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti”. 

385     “Artículo 512. Plazo de interposición. 1. En ningún caso podrá solicitarse la revisión después de 
transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se 
rechazará toda solicitud de revisión que se presente pasado este plazo. 2. Dentro del plazo señalado en el 
apartado anterior, se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en 
que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere 
reconocido o declarado la falsedad”. 
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espanhol a revisión do sistema uruguaio, disposta no artigo 285386 do Código general del 
 

proceso, sendo distinto o prazo máximo, que neste sistema é de um ano. 
 
 

A sistemática adotada pela nossa legislação quanto ao prazo decadencial não é das 

melhores e merece alteração. Como afirma Câmara387, este prazo invariável mostra-se, “ao 
 

mesmo tempo, muito longo e muito curto”. Efetivamente, se a parte tomar conhecimento de 
 

uma das causas de rescindibilidade logo após ao trânsito em julgado, o prazo de dois anos 
 

mostra-se demasiadamente longo. Da mesma forma, se o motivo de rescindibilidade depender 
 

da apuração de sentença penal condenatória transitada em julgado, o prazo de dois anos resta 
 

extremamente diminuto. 
 
 

O importante, com relação ao prazo, é saber que o prazo decadencial fixado pelo 
 

ordenamento jurídico processual para a rescisão da sentença de mérito transitada em julgado é 
 

de dois anos a contar, exatamente, do seu trânsito em julgado. 
 
 

Outro ponto digno de nota refere-se à atribuição de efeito suspensivo à ação 
 

rescisória, com vistas à suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. O artigo 489 do Código 
 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, permite a 
 

concessão de medida cautelar ou antecipatória de tutela, caso presentes os pressupostos 
 

previstos em lei para sua concessão. Nem sempre foi assim, porém. Até o advento desta lei 
 

que alterou a redação do artigo em comento, ele determinava a não suspensão da execução da 
 

sentença rescindenda pelo ajuizamento da ação rescisória. 
 
 

Por razões de ordem metodológica, não se ocupará das críticas direcionadas ao 
 

presente dispositivo em função da relação feita entre o efeito suspensivo a ser concedido e a 
 

execução da sentença, o que poderia indicar que se aplicasse somente às decisões de natureza 

condenatória388. O que tangencia o objeto do presente estudo é a possibilidade, em si, de 
 

concessão de efeito suspensivo à ação rescisória. 
 
 
 
 
 

386 “Artículo 285. Plazos. 285.1 En ningún caso podrá interponerse la revisión transcurrido un año desde que 
hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable. 285.2 Dicho plazo quedará suspendido desde el 
momento en que se promueva el correspondiente proceso para el acreditamiento del motivo de revisión, en los 
casos en que tal proceso fuere necesario, hasta el dictado de la sentencia que ponga fin a dicho proceso. 285.3 
Tampoco será admisible la revisión transcurridos tres meses desde que el recurrente hubiere conocido o 
debido conocer los motivos en que se fundare la misma”. 

387 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 237. 
388 Assim, remete-se o leitor a CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2007, p. 143. 
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Como visto, a redação original do artigo 489 do Código de Processo Civil vedava 
 

a atribuição deste efeito à ação rescisória. Parte da doutrina, porém, defendia a atribuição 

deste efeito através de medida cautelar389, afirmando justamente não ser a coisa julgada 
 

entendida como um dogma, um vetor absoluto. A partir desta tese, parcela da jurisprudência 
 

inclinou-se à possibilidade da concessão de efeito suspensivo à ação rescisória, por via de 
 

medida cautelar. 
 
 

O Poder Executivo reconheceu esta tese através da edição de diversas medidas 

provisórias, que acrescentaram os artigos 4º-A390 na Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. A 
 

Medida Provisória nº 1.984-22, de 27 de setembro de 2000, dispunha, em seu artigo 15, que: 
 

“Aplica-se à ação rescisória o poder geral de cautela de que trata o artigo 798 do Código de 

Processo Civil”. Diversas foram as reproduções391, com este mesmo texto, até que, por força 

da Emenda Constitucional nº 32392, de 11 de setembro de 2001, manteve-se em vigor, até os 
 

dias atuais, a Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. 
 
 

Fechando este ciclo, o legislador editou a mencionada Lei 11.280, de 16 de 
 

fevereiro de 2006, permitindo-se expressamente a concessão de medida cautelar ou 
 

antecipatória de tutela, caso presentes os pressupostos previstos em lei para sua concessão. 
 

Percebe-se, portanto, que o legislador ponderou os vetores em jogo e conclui, em mais uma 
 

oportunidade, que a coisa julgada não deve ser encarada com peso absoluto. Mas à frente, 
 

quando da conclusão do presente estudo, retornar-se-á a este ponto, com vistas a demonstrar 
 

que a coisa julgada não é mesmo encarada por nosso ordenamento jurídico como algo 
 
 
389 “(...) seria hipocrisia invocar-se a garantia constitucional da coisa julgada, ou elidir-se o resultado útil da 

rescisória, pelo veto ao emprego de cautela salvadora do bom direito, em virtude de interpretação inelástica do 
art. 489 a este respeito, há que atentar para o fato de que a medida cautelar, se dependente da rescisória quanto 
à finalidade do processo, é autônoma quanto à função jurisdicional de segurança. Essa autonomia especifica e 
provisória justifica, pois, a inaplicação do art. 489 à cautela requerida em virtude da rescisória, desde que 
satisfeitos os requisitos legais” (LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil, v. III, t. 1. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 48). 

390 Referido artigo não encontra-se mais em vigor, tendo em vista que não fora convertido em Lei, nem renovado 
via Medida Provisória, mas dispunha o seguinte: “Nas ações rescisórias propostas pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, bem como pela autarquias e fundações instituídas pelo Poder Público, caracterizada a 
plausibilidade jurídica da pretensão, poderá o tribunal, a qualquer tempo, conceder medida cautelar para 
suspender os efeitos da sentença rescindenda”. 

391 Nesta linha de numeração, reproduziu-se até a Medida Provisória 1.984-25, de 21 de dezembro de 2000, 
posteriormente deu-se a edição, sempre de idêntico teor quanto ao dispositivo em comento, na Medida 
Provisória nº 2.102-26, de 27 de dezembro de 2000. Nesta mesma linha de numeração, perdurou até a Medida 
Provisória nº 2.102-32, de 21 de junho de 2001. Por fim, deu-se a reprodução na Medida Provisória nº 2.180-
33, de 28 de junho de 2001, mantendo-se incólume o dispositivo até a edição da Medida Provisória nº 2.180-
35, de 24 de agosto de 2001. 

392 Referida Emenda prevê, em seu artigo 2º, que “[A]s medidas provisórias editadas em data anterior à da 
publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou 
até deliberação definitiva do Congresso Nacional” 
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intocável, mas que faz-se mister a expressa menção do legislador para a mitigação da garantia 
 

constitucional da coisa julgada, prestigiando-se o vetor segurança jurídica, pois, como visto 
 

em diversas passagens deste estudo, a coisa julgada é uma opção de política legislativa do 
 

sistema. 
 
 

A doutrina identifica diversas outras questões polêmicas, como a que trata do 
 

cabimento do recurso de embargos infringentes em caso de decisão não unânime quanto ao 
 

iudicium rescissorium, da natureza da decisão de inadmissibilidade de recurso e seu efeito 

correspondente, a influenciar no estabelecimento do início do prazo decadencial bienal393 e a 

questão do trânsito em julgado em relação aos capítulos da sentença394. No entanto, foge ao 
 

propósito do presente trabalho a sua análise. 
 
 
 
 
 

4.1.2 Querela Nullitatis 
 
 
 
 

Como estudado anteriormente, o direito romano atribuía às decisões portadoras de 
 

errores in procedendo a pecha de nulla sententia, que, ao contrário do que possa parecer aos 
 

desavisados, não se equivale ao que hoje se entende por sentença nula, mas amolda-se ao que 

se compreende por sentença inexistente395. 
 
 
 
393 “Ora, se a decisão de não conhecimento do recurso tem natureza declaratória negativa, poder-se-ia vir a 

concluir que o momento do transito em julgado ocorreu quando esgotados os prazos dos recursos interponiveis 
contra a decisão do tribunal local, eis que o recurso interposto veio a ser tido por não cabível (por isso não foi 
conhecido). Há autores, dos mais notáveis, que defendem radicalmente essa posição, como é o caso do Profº 
Barbosa Moreira (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V, 13. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 265-266, item 147). É também o caso do Profº Nelson Nery Jr., que 
afirma: ‘[…] o recurso não conhecido, por lhe faltar alguma das condições de admissibilidade, faz com que se 
tenha a decisão impugnada como transitada em julgado no momento em que se verificou a causa do não 
conhecimento do recurso (eficácia ex tunc) e não no momento em que o tribunal ampla defesa quem proferiu o 
juízo de admissibilidade’ (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: Editora RT, 
2004, p. 267). Também é essa a opinião de Ada Pellegrini Grinover. (…) Temos por correto o entendimento de 
que o momento do transito em julgado é postergado até o instante em que o tribunal destinatário do recurso 
interposto, salvo se se tratar de intempestividade do recurso ou, ainda, de comprovada má-fé do recorrente” 
(ALVIM, Eduardo Arruda; ALVIM, Angélica Arruda. Apontamentos sobre a coisa julgada no Código de 
processo civil e outros diplomas legais. In Revista Forense, v. 108, n. 415. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 
84). 

394 “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de rejeitar a possibilidade de formação 
da coisa julgada material em momentos distintos (quanto a decisões autônomas proferidas no seio de um 
mesmo processo)” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2007, p. 255). 

395 “Chamava-se em Roma nulla sententia ao pronunciamento judicial eivado de defeitos muito graves, 
notadamente de ordem processual; mas o conceito que se exprimia por tais palavras correspondia ao que hoje, 
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A Querela Nullitatis396 consiste, atualmente, em uma demanda de declaração de 

nulidade397 da sentença que contenha vício grave que ofenda a garantia constitucional do 
 

contraditório e da ampla defesa, representado pela hipótese em que a norma jurídica concreta 
 

tenha sido proferida em processo no qual o réu revel não tenha sido citado ou quando esta 
 

citação tenha sido implementada de forma defeituosa (artigos 475-L, I e 741, I, ambos do 
 

Código de Processo Civil). 
 
 

Por meio dela, pretende-se a invalidação de uma decisão judicial transitada em 
 

julgado, mesmo após o prazo decadencial de dois anos para a interposição de ação 

rescisória398. Em razão da gravidade do vício, especialmente por tangenciar as garantias 
 

constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o ordenamento 
 

possibilita a sua alegação a qualquer tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

apesar de reiteradas críticas doutrinárias, geralmente se designa pela locução ‘sentença inexistente’ e implicava 
a desnecessidade do uso de qualquer remédio. Só muito mais tarde, por influência do direito germânico, veio a 
firmar-se o princípio de que mesmo os errores in procedendo precisavam ser denunciados por meios 
específicos, sob pena de ficar preclusa a sua arguição, prevalecendo para todos os efeitos a decisão viciada. 
Essa a origem da querela nullitatis, instituto que se desenvolveu no período intermédio, paralelamente à 
apelação, reservada em regra para a denúncia de supostos errores in iudicando” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V, 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 230). 

396 Registre-se a posição de CABRAL, tratando a querela nullitatis como meio atípico de superação da coisa 
julgada. CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em 
Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 102. 

397 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do 
(Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 23. 
Em sentido divergente: “Entendo, porém, que – apesar do nome costumeiramente empregado – a querela 
nullitatis deve ser compreendida como uma demanda de declaração de ineficácia da sentença. (...) A meu juízo, 
é inegável o fato de que as sentenças impugnáveis através da querela nullitatis existem. Aliás, fossem elas 
inexistentes e sequer seria preciso cogitar de remédios processuais destinados a atacá-los, já que a inexistência 
não convalesce jamais” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2007, p. 282). 

398 “A actius nulitatis destina-se à constatação da inexistência da sentença. É exercitável 'a qualquer tempo', pois, 
sendo precipuamente declaratória, não está sujeita a prazos de prescrição ou decadência. Estão legitimados a 
formulá-la tanto o vencido quanto o vencedor, cujo interesse pode residir na eliminação da incerteza criada 
pela aparência de sentença. É de competência do juiz de primeiro grau (rectius: do juiz com competência 
originária para a causa objeto da sentença inexistente)" (TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e Sua Revisão, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, pág. 368); “No direito processual civil brasileiro há, porém, 
duas hipóteses em que uma decisão judicial pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória. É o caso da 
decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer 
porque o fora de maneira defeituosa (art. 475-L, I e art. 741, I, do CPC). Nesses casos, a decisão judicial está 
contaminada por vícios transrescisórios. (...) O meio de impugnação previsto para tais decisões é a ação de 
nulidade denominada querela nullitatis, que se distingue da ação rescisória não só pela hipótese de cabimento, 
mais restrita, como também por ser imprescritível(...)” (DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro 
da. Curso de Direito Processual Civil. v. 2, 7ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2011, p. 453-454). 
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Tratando das modalidades existentes no direito intermédio, quando de sua criação 

nos estatutos italianos, Macedo399 destaca que a querela nullitatis sanabilis visava à correção 
 

dos vícios menos graves e que à querela nullitatis insanabilis destinavam-se os vícios mais 
 

graves, sendo certo que aquela primeira modalidade acabou por ser absorvida pela apelação, 
 

enquanto a segunda modalidade continuou adequada para o ataque a vícios da sentença que 
 

não se sanavam com a coisa julgada. 
 
 

No ordenamento jurídico pátrio, atualmente, consta expressamente a previsão da 
 

querela nullitatis como matéria de defesa do executado, seja por meio da impugnação à 

sentença (artigo 475-L, I400, do Código de Processo Civil) ou através dos Embargos à 

Execução (artigo 741, I401, do Código de Processo Civil). Antes da promulgação da Lei 
 

11.232, de 22 de dezembro de 2005 – que promoveu radical mudança no sistema de execução 

das sentenças –, a matéria era tratada, exclusivamente, pelo artigo 741, I402, do Código de 
 

Processo Civil. 
 
 

A doutrina, refletindo sobre o assunto, passou a sustentar que a querela nullitatis 
 

não poderia restar condicionada aos Embargos do executado, por dois motivos. O primeiro 
 

liga-se ao fato de que somente as sentenças condenatórias dão ensejo a um posterior processo, 
 

ou módulo processual – conforme o executado seja, ou não a Fazenda Pública – sendo 
 

necessário assegurar esta alegação como defesa também nas sentenças declaratórias e 

constitutivas, independente da existência de processo403 de execução, ao jurisdicionado que 
 

restou revel, por falta ou vício na citação. 
 
 

E mais. A parte prejudicada não pode ver condicionada a querela nullitatis à 
 

existência de processo de execução. Assim, este remédio processual não deveria limitar-se à 
 
399 MACEDO, Alexander dos Santos. Da querela nullitatis – sua subsistência no direito brasileiro. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 1998, p. 49-50. 
400 “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: I – falta ou nulidade da citação, se o processo 

correu à revelia”. 
401 “Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: I – falta ou nulidade 

da citação, se o processo correu à revelia”. 
402 “Art. 741. Na execução fundada em título judicial, os embargos só poderão versar sobre: I - falta ou nulidade 

de citação no processo de conhecimento, se a ação lhe correu à revelia”. 
403 Para que não se canse o leitor, não mais será realizada a distinção constante do texto entre processo e módulo 

de execução. Quando se utilizar da expressão “processo de execução”, sem qualquer ressalva no texto, quer-se 
referir à nova sistemática executiva do sistema processual brasileiro, implementado pela lei 11.232, de 22 de 
dezembro de 2005. Como é sabido, a partir de então, implementou-se, entre nós, como regra geral, o que a 
doutrina vem denominando de processo sincrético, que agrega os antigos processos de conhecimento e de 
execução. Assim, proferida a sentença condenatória, que não porá mais “fim ao processo”, deverá a parte 
interessada intentar o cumprimento da sentença, que se dará no mesmo processo. A exceção a esta regra 
consiste, justamente, na execução contra a Fazenda Pública, no qual permanece o sistema anterior, formando-
se mesmo o processo de execução. 
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matéria de defesa, possibilitando-se à parte interessada que promova ação autônoma, através 

da qual veicule, em caráter preventivo, a querela nullitatis404. 
 

Câmara405 e Wambier e Talamini406 sustentam posição ampliativa quanto ao 
 

cabimento do instituto. Veja-se, respectivamente: 
 
 

“Penso, porém, que o direito brasileiro vigente tem de admitir a querela nullitatis 
em pelo menos mais uma hipótese: refiro-me aos sistemas dos Juizados Especiais 
Cíveis. É que, como se sabe, o art. 59 da Lei nº 9.099/95 proíbe, categoricamente, o 
uso da ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis. Isto não 
pode, porém, querer significar que as decisões ali proferidas fiquem inteiramente 
imunes a qualquer tipo de controle mesmo que eivadas dos vícios enumerados no 
art. 485 do CPC”. 

 
“(...) em que a ação tivesse sido proposta com base em falsa procuração (em nome 
de um ‘autor’ que nem sequer sabe da existência do processo), de sentenças 
proferidas por agente que não estivesse investido de jurisdição (por exemplo, juiz 
que já se aposentou) ou, ainda, de sentenças sem decisum”. 

 
No entanto, como exposto, a hipótese de cabimento da querela nullitatis é aquela 

 

em que haja vício decorrente da inobservância da garantia fundamental do due process of 
 

Law, decorrente da prolação de decisão definitiva proferida em processo no qual o réu não 
 

tenha sido citado ou em que a citação tenha sido defeituosa. 
 
 
 
 
 

4.1.3 Impugnação com base na existência de erro material 
 
 
 
 

Em regra, ao proferir sentença o juiz extingue o seu dever constitucional inerente 
 

à prestação de jurisdição. Não poderá, portanto, modificar o ato sentencial, salvo nas 
 

hipóteses previstas no artigo 463 do Código de Processo Civil, que compreende, ao lado do 
 
 
 
 
 
 
404 Neste sentido, confira-se os seguintes julgados do STJ: “(...) 5.6 A pretensão querela nullitatis pode ser 

exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil 
pública, por força do que dispõe o art. 25, IV, “b”, da Lei n.º 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público), 
pode ser utilizada como instrumento para a anulação ou declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio 
público. (...)” (BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial nº 1.015.133 – MT, rel. 
Min. Eliana Calmon, rel. p/ acórdão Min. Castro Meira, julgado em 02/03/2010, publicado no DJe em 
23/04/2010); Recurso Especial nº 445.664 – AC, 2ª Turma do STJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 
24/08/2010, publicado no DJe em 03/09/2010. 

405 CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, p. 278. 
406 WAMBIER, Luiz Rodriguez; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do 

processo e processo de conhecimento. v. 1, 11. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora RT, 2010, p. 604. 
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recurso de embargos de declaração, a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de 

inexatidões materiais407, e a retificação de erros de cálculo. 
 
 

Encontra-se na jurisprudência, a menção a erro material como aquele que decorre 
 

“de equívoco evidente, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus 

ictus oculi”408. Como erro de cálculo entende-se o erro aritmético, como a inclusão de parcela 

indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de parcela devida409. 
 
 

Estas correções poderão ser efetivadas mesmo após o trânsito em julgado da 

decisão410, haja vista que não alteram o conteúdo da decisão de mérito. Todavia, tal 
 

retificação, se for realizada após o trânsito em julgado, não tem o condão de reabrir o prazo 
 

recursal, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
 
 
 
 
 

4.1.4 Denúncia por violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 
 

San José da Costa Rica) 
 
 
 
 

Trata-se de remédio “externo” de revisão da coisa julgada, de competência da 
 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro reconheceu a jurisdição desta 
 

Corte, como exige o artigo 62, I do Pacto, através do Decreto Legislativo nº 89, de 03 de 
 

dezembro de 1998 e do Decreto Presidencial nº 4.463, de 08 de novembro de 2002. 
 
 
 
 
 
407 “Ao contrário do erro material, o erro de fato não pode ser corrigido de ofício ou por petição do interessado, 

após o transito em julgado da decisão que nele incidiu” (STF -1ª T., RE 190.117-9-QO, Min. Moreira Alves, j. 
29.9.98, DJU 19.3.99); “O pedido de correção (de inexatidão material da sentença) não suspende o prazo para 
a interposição de outros recursos” (RSTJ 32/399); 

408 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça; 6ª Turma, Agravo de Instrumento nº 687.365, Min. Hamilton 
Carvalhido, julgado em 26.4.07, publicado no DJU 25.6.07. No mesmo sentido: “O erro material é aquele 
perceptível primu ictu oculi e sem maior exame, a traduzir desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na 
sentença” (RSTJ 102/278). 

409 NEGRAO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de processo 
civil e legislação processual em vigor. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 518. Prossegue o autor, afirmando 
que “não constitui erro material, corrigível de oficio, o que resulta de errônea aplicação de determinado critério 
ou ponto de vista”. 

410 NEGRAO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de processo 
civil e legislação processual em vigor. 42. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 517. No mesmo sentido: 
“Sentença. Erro Material. Correção. O trânsito em julgado da sentença de mérito não impede, em face de 
evidente erro material, que se lhe corrija a inexatidão. Código de Processo Civil, art. 463, I. Embargos de 
Divergência conhecidos e recebidos pela Corte Especial” (STJ-Corte Especial, EREsp. 40.892-4, Min. Nilson 
Naves, j. 30.3.95, DJU 2.10.95). 
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De acordo com o artigo 44 da aludida Convenção: “qualquer pessoa ou grupo de 
 

pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados- 
 

membros da Organização, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou 
 

queixas de violação desta Convenção por um Estado-membro”. 
 
 

Pondera-se, em sede doutrinária, a suposta violação aos princípios constitucionais 
 

do contraditório e do devido processo legal, na medida em que o indivíduo envolvido com a 
 

coisa julgada que se pretende desconstituir, não fará parte do processo internacional, e 
 

consequentemente, não poderá participar e influir na decisão a ser proferida pela Corte 
 

Internacional. 
 
 
 
 
 

4.1.5 Inexigibilidade do título alegado em sede de Impugnação de sentença (artigo 475-L, 
 

§1º) ou Embargos à Execução contra a Fazenda Pública (artigo 741, parágrafo único) 
 
 
 
 

Trata-se de instituto jurídico novo em nosso ordenamento processual, tendo sido 
 

incluído, em 11 de abril de 2000, através do artigo 3º da Medida Provisória nº 1.997-37, um 

parágrafo único ao artigo 741411 do Código de Processo Civil, dando continuidade a um 
 

movimento que visava aumentar as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo. 
 
 

Introduziu-se uma nova matéria de defesa em sede de execução de título judicial 

que remonta a momento anterior à formação do título412, o que somente era possível através 
 
 
411 “Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, é também inexigível o título judicial fundado em lei, ato 

normativo ou em sua interpretação ou aplicação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal". 
Referido texto foi repetido nas edições subsequentes desta Medida Provisória. A partir da Medida Provisória 
1.984-20, de 28 de julho de 2000, no entanto, o texto sofreu alteração, passando a dispor: “Para efeito do 
disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato 
normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas 
por incompatíveis com a Constituição Federal”. Esta redação foi mantida em vigor até o advento da Emenda 
Constitucional 32/2001 e reproduzido pela Lei 11.232/2005. Registre-se, ademais, que regra semelhante fora 
introduzida no parágrafo 5º do artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho. No que concerne a esta 
mudança na redação do texto: “A diferença de redação entre a versão originária do texto e a atual consiste na 
explicitação, ausente naquela e presente nesta, de que o paradigma que deve ser utilizado para a aferição da 
constitucionalidade da lei deve ser uma decisão do Supremo Tribunal Federal É que a última parte do 
dispositivo (...) não continha a referência, que estava implícita, de que a incompatibilidade constitucional 
cogitada deveria ter sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal Diante do texto atual, não há mais 
dúvidas” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 9. ed., rev. e atual. São 
Paulo:.Dialética, 2011, p. 307). 

412 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, 
par. ún.). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 101. 
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da querela nullitatis prevista no inciso I do mesmo artigo 741, permitindo-se a 
 

desconstituição deste título, mesmo que acobertado pela coisa julgada material e independente 
 

da propositura da ação rescisória, bem como de observância ao seu prazo decadencial de dois 

anos. Trata-se, efetivamente, de embargos à execução com eficácia rescisória413. 
 
 

Com o advento da Lei 11.232/2005, promoveu-se, como visto anteriormente, 
 

profunda alteração no processo de execução e tal regra, inicialmente proposta em benefício da 
 

Fazenda Pública, foi reproduzida no artigo 475-L, parágrafo primeiro do Código de Processo 
 

Civil, que trata da impugnação ao cumprimento de sentença. No entanto, é pertinente a 

observação de Talamini414 em relação aos conflitos de direito público, pois “é nesse terreno 
 

que mais comumente uma questão de constitucionalidade tende a repercutir sobre grande 
 

quantidade de casos concretos”. 
 
 

Sempre se entendeu por inexigível o título executivo judicial que se referisse à 
 

relação jurídica sujeita a condição ou termo, casos em que, ex vi do artigo 572, o credor não 
 

poderá executar a sentença sem provar que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. 

Através da inovação legislativa em comento, introduziu-se nova hipótese de inexigibilidade415 
 

do título, nos casos em que o título judicial seja fundado em lei ou ato normativo declarados 
 
 
 
 
 
413 “(...) estabelecida 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 um novo e 
excepcional mecanismo de rescisão dessa autoridade” (TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título 
judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, par. ún.). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização 
da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 124). No mesmo sentido: “O 
parágrafo único do art. 741 do CPC prevê mais uma hipótese de desconstituição da coisa julgada material” 
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 9. ed., rev. e atual. São Paulo:.Dialética, 2011, 
p. 307); “Trata-se de preceito normativo que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada como primado 
da Constituição, veio apenas agregar ao sistema um mecanismo processual com eficácia rescisória de certas 
sentenças inconstitucionais” (ZAVASCKI, Teori Albino. Embargos à execução com eficácia rescisória: 
Sentido e alcance do art. 741, parágrafo único do CPC. Revista de Processo, vol. 125. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 81-82). 

414 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, 
par. ún.). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 102. 

415 “Embora o dispositivo faça menção à inexigibilidade (referência ao inciso II), é bem de ver que o caso é de 
inexequibilidade (...), exatamente porque falta o título executivo hábil à execução”. (CUNHA, Leonardo 
Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 9. ed., rev. e atual. São Paulo:.Dialética, 2011, p. 307). Segundo 
Lucon, “a exigibilidade, tal como exposta no inciso II do art. 741, está ligada a uma das condições da ação 
executiva (...) o legislador não empregou linguagem técnica na redação do dispositivo em comento. A 
desconstituição do título judicial em razão da inconstitucionalidade da norma em que está amparado é matéria 
estritamente vinculada à existência do direito material, estranha, por sua vez, às condições da ação executiva” 
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada inconstitucional” e 
embargos à execução do art. 741, par. ún. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 301) 
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inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal416 ou em aplicação ou interpretação tidas, 
 

por este mesmo Tribunal, por incompatíveis com a Constituição Federal. 
 
 

Esta temática tangencia a discussão em torno da nulidade da norma 

inconstitucional e da supremacia da Constituição417, que foram recentemente418 atenuadas no 
 

sistema jurídico pátrio, através da previsão da possibilidade de modulação dos efeitos da 

decisão de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 27419 
 

da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999. No entanto, sempre se admitiu que a eficácia 
 

retroativa das declarações de inconstitucionalidade restava limitada pela norma do inciso 
 

XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, que veda lesão ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada420. 
 

De acordo com Talamini421, o direito alemão admite (Lei Orgânica do Tribunal 
 

Constitucional, §79, n. 1) a revisão de sentenças penais, mesmo que transitadas em julgado, 
 

que tenham aplicado normas posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Tribunal 
 

Constitucional Federal, mas “as sentenças civis revestidas da coisa julgada, em princípio, 
 

permanecem íntegras, mesmo no caso de declaração de inconstitucionalidade com nulidade”. 
 

Em que pese tal constatação, não se admite a execução destas decisões e, caso esta seja 
 
 
 
416 “(...) alargou-se o campo de rescindibilidade das sentenças, para estabelecer que, sendo elas, além de 

inconstitucionais, também contrárias a precedente da Corte Suprema, ficam sujeitas a rescisão por via de 
impugnação ou de embargos, dispensada a ação rescisória própria. A existência de precedente do STF 
representa, portanto, o diferencial indispensável a essa peculiar forma de rescisão do julgado” (ZAVASCKI, 
Teori Albino. Inexigibilidade de sentenças inconstitucionais. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 335). 

417 Para não fugir do norte proposto, remete-se o leitor, dentre tantos outros, aos seguintes textos sobre o tema: 
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 2.ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006; NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988; 
MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

418 Em sede jurisprudencial, a limitação ao efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade remonta à 
década de 1960, quando se inseriu o controle direto e abstrato. Neste sentido: RE 79.628, rel. Min. Aliomar 
Baleeiro, DJU 13.12.1974, RE 78.594, rel. Min. Bilac Pinto, DJU 07.06.1974. 

419 “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”. 

420 “A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma 
normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex 
tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada 
(RTJ 87/758 –RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da 
coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos 
pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte” (Supremo Tribunal Federal. 2ª T., Ag.Reg. no 
R.E. 659.803-RS, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 27/11/2012, DJe 13/12/2012). 

421 TALAMINI, Eduardo. Embargos à execução de título judicial eivado de inconstitucionalidade (CPC, art. 741, 
par. ún.). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 105. 
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intentada, caberão embargos com o fito de extingui-la. Tal sistemática foi a principal fonte 

inspiradora da alteração presenciada em nosso ordenamento422. 
 
 

A aplicação dos artigos 741, parágrafo único e 475-L, parágrafo primeiro, do 
 

Código de Processo Civil, dependerá da existência de eficácia erga omnes da decisão de 

inconstitucionalidade423 do Supremo Tribunal Federal e terá de observar eventual modulação 
 

do efeito desta decisão. 
 
 

Parte da doutrina424, com a qual se concorda, entende como condição de aplicação 
 

destes dispositivos que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida em 
 
 
 

422 Sobre o ponto, registre-se a relevante observação de Greco: “Nenhum juiz na Alemanha pode recusar-se a 
aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional. Assim, enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo 
Tribunal Constitucional, todos os juízes são obrigados a aplicar a lei. Nunca, portanto, ocorrerá a hipótese de a 
coisa julgada fundada na inconstitucionalidade ser sobrepujada pela declaração de constitucionalidade da Corte 
Constitucional. Com efeito, a referida seção 79 da Lei Orgânica do Tribunal alemão trata de hipótese inversa 
àquela positivada pelo legislador processual brasileiro, e apenas se justifica, lá, em razão da inexistência do 
controle difuso de constitucionalidade”. (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. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP. Periódico da Pós-Graduação Sticto 
Sensu em Direito Processual da UERJ. Volume IX. ISSN 1982-7636, p. 453). 

423 “São apenas três, portanto, os vícios de inconstitucionalidade que permitem a utilização do novo mecanismo: 
(a) a aplicação de lei inconstitucional; ou (b) a aplicação da lei a situação considerada inconstitucional; ou, 
ainda, (c) a aplicação da lei com um sentido (= uma interpretação) tido por inconstitucional” (ZAVASCKI, 
Teori Albino. Inexigibilidade de sentenças inconstitucionais. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 333). 

424 “(...) a decisão exequenda somente pode ser rescindida, com base no parágrafo único do art. 741 do CPC, se o 
posicionamento do STF for anterior à sua prolação, de modo que ela tenha sido proferida com um defeito 
genético: já surgiu em desconformidade com a orientação do STF” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A 
Fazenda Pública em juízo. 9. ed., rev. e atual. São Paulo: Dialética, 2011, p. 309); “as hipóteses previstas no 
direito positivo que autorizam a desconsideração da coisa julgada somente podem ser aplicadas às situações 
existentes quando da vigência da respectiva lei, ou seja, o regime legal da coisa julgada é aquele vigente à 
época do trânsito em julgado da respectiva sentença – tempus regit actum” (CARNEIRO, Paulo Cezar 
Pinheiro. Desconsideração da coisa julgada. Sentença inconstitucional. Revista Forense, v. 384, Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 237); “Entretanto, em uma operação de salvamento da norma, cabe a 
interpretação no sentido de que esse parágrafo único somente pode ser invocado no caso em que a sentença 
impugnada se fundou em lei ou em ato normativo declarado inconstitucional (...)” (MARINONI, Luiz 
Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais ( a questão da relativização da coisa julgada 
material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., 
rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 241). Há, ainda, autores que reputam inconstitucionalidade 
material em relação às normas em estudo, como se percebe do seguinte trecho: “(...) parece-me claro 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 constitucional. A segurança 
jurídica, como direito fundamental, é limite que não permite a anulação do julgado com fundamento na decisão 
do STF. O único instrumento processual cabível para essa anulação, quanto aos efeitos já produzidos pela 
sentença transitada em julgado, é a ação rescisória, se ainda subsistir o prazo para a sua propositura. (...) Tanto 
quanto aos efeitos pretéritos, quanto aos efeitos futuros da decisão proferida no controle concentrado, parece-
me inconstitucional o disposto no referido parágrafo único do artigo 741, que encontra obstáculo na segurança 
jurídica e na garantia da coisa julgada” (GRECO, Leonardo. Eficácia da Declaração ‘Erga Omnes’ de 
Constitucionalidade ou Inconstitucionalidade em Relação à Coisa Julgada Anterior. In: DIDIER JR, Fredie 
(Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 253); No 
mesmo sentido: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil 
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momento prévio à formação do título executivo judicial que se pretende impugnar. Caso 
 

contrário estaria ocorrendo a retroatividade da decisão daquela Corte Suprema em relação à 

coisa julgada formada em concreto, o que é vedado pela Constituição425. 
 
 

Após discorrer sobre o paradigma a ser utilizado, em sede de embargos ou 
 

impugnação, quanto ao momento em que fora proferida a decisão do Supremo Tribunal 
 

Federal sobre a constitucionalidade da norma aplicada quando da formação do título 

executivo judicial atacado, Carreira426 conclui 
 
 

“que a coisa julgada funciona como um verdadeiro óbice aos efeitos retroativos da 
declaração de inconstitucionalidade. Logo, para aplicação destes dispositivos é 
necessário que a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo tenha 
sido proferida pelo STF, anteriormente à formação do título executivo judicial, 
devendo ainda ter eficácia erga omnes, sendo, portanto, indispensável a resolução do 
Senado federal (art. 52, X, da CF/1988) no controle difuso. Para nós este é o único 
entendimento que se coaduna com o sistema brasileiro de controle de 
constitucionalidade, pois como também adotamos o controle difuso ou norte-
americano, as decisões proferidas pelos juízes ordinários não podem ser 
simplesmente descartadas por uma decisão do STF, ainda que contrária, devendo, 
pois, ser respeitada a coisa julgada que se tornou aquela decisão imutável, salvo se 
desconstituída no prazo legal”. 

 
 
 
 
 
 

comentado e legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 649; MARINONI, 
Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da coisa julgada 
material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., 
rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 241 e LEAL, Rosemiro Pereira. Relativização 
inconstitucional da coisa julgada. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 15. Outros, por sua vez, sustentam a 
possibilidade da aplicação dos dispositivos independente do momento em que se verifique a decisão do STF 
sobre a constitucionalidade da norma no qual de fundou a decisão embargada ou impugnada, como se vê em: 
“É claro que já havendo o STF proclamado, em ação direta, a inconstitucionalidade da lei em que se fundou a 
sentença exequenda, inquestionável será o dever do juiz de negar-lhe exequibilidade. Inadmissível ser-lhe-á 
insistir no cumprimento de um mandamento que a Corte Superior já estigmatizou com o anátema da 
inconstitucionalidade. A autoridade da res iudicata ostentada pelo título executivo se esvaneceu. Não havendo, 
porém, esse dado vinculante, continuará o juiz da execução com o poder natural e permanente de reconhecer a 
inconstitucionalidade da sentença, se esta evidentemente tiver sido dada em contradição com a ordem 
constitucional” (THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa 
julgada inconstitucional (Código de Processo Civil, art. 741, parágrafo único). Revista dos Tribunais nº 841. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, nov. 2005, p. 74); “Pouco importa, para efeito de inexigibilidade da 
sentença exequenda, a época em que o precedente do STF em sentido contrário foi editado, se antes ou depois 
do trânsito em julgado. Tal distinção não foi estabelecida pelo legislador” (ZAVASCKI, Teori Albino. 
Inexigibilidade de sentenças inconstitucionais. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 336). 

425 No sentido do texto também vem se manifestando a jurisprudência, conforme se depreende dos seguintes 
julgados: Apelação 0011077-94.2009.8.19.0063; Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro; Rel. Des. Adriano Celso Guimarães; Julgado em 12/06/2012; Apelação 0289118-49.2010.8.19.0001; 
Décima sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; Rel. Des. Mauro Dickstein; Julgado em 
26/06/2012. 

426      CARREIRA, Guilherme Sarri. A inexigibilidade do título executivo em face da declaração de 
inconstitucionalidade. Uma analise dos arts. 475-L, §1º, e 741, parágrafo único, do CPC. Revista de Processo, 
vol. 198. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 403. 
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Neste sentido, registre-se ainda a posição de Tesheiner e Mandelli427     e 

Marinoni428, respectivamente: 
 
 

“Porque     os     limites     da     coisa     julgada     são     estabelecidos     pela     legislação 
infraconstitucional, a inexigibilidade do título fundado em lei ou ato normativo 
posteriormente declarado inconstitucional pelo STF (art. 741, parágrafo único, do 
CPC), introduzida pela Lei 11.232/2005, não se configura como violadora da 
Constituição (suposto que se refira a sentença que haja transitado em julgado após 
essa data; caso contrário, haveria retroatividade)”. 

 
“Admitir que um processo se desenvolva por anos e gere uma sentença preferida por 
um juiz que tem dever de controlar a constitucionalidade, para posteriormente dar ao 
executado o poder de alegar uma declaração de inconstitucionalidade posterior à 
formação da coisa julgada material, constitui gritante aberração, a violar, de uma vez 
só, o poder dos juízes e os princípios da segurança jurídica e da proteção da 
confiança, para não falar ilogicidades de menor relevância (...). Portanto, as normas 
dos arts. 475-L, §1º e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil permitem 
apenas uma interpretação: a de que o executado poderá alegar a pronúncia do 
Supremo Tribunal Federal quando a sentença exequenda houver aplicado lei que já 
havia sido declarada inconstitucional, ou tiver adotado interpretação que já havia 
sido declarada incompatível com a Constituição. Note-se, aliás, que este resultado 
pode ser obtido mesmo a partir de uma interpretação unicamente literal destas 
normas”. 

 
De forma isolada, registre-se a posição sustentada por Cramer429: 

 
 

“(...) a ação declaratória de inexistência é a medida judicial adequada contra a 
sentença transitada em julgado fundada em lei posteriormente considerada 
inconstitucional. A meu ver, a lei inconstitucional não é nula, mas inexistente 
juridicamente. Se a lei é inexistente juridicamente, não houve jurisdição (que é 
justamente a atuação da vontade concreta da lei) no processo em que foi proferida 
uma sentença baseada nessa lei. E se não houve jurisdição, inexistiram, também, 
processo, sentença e coisa julgada. Ademais, se aplicou uma não lei, essa sentença é 
um nada jurídico, devendo ser considerada uma não sentença. Por isso, justifica-se a 
ação declaratória de inexistência, que é a medida cabível contra uma sentença 
inexistente. Ademais, não é compatível com o novo paradigma do processo civil, 
que extrai seu ‘modo de ser’ da Constituição, admitir que uma sentença que aplicou 
lei posteriormente inconstitucional se convalide após o prazo da ação rescisória. 
Uma sentença com esse tipo de vício não pode fazer coisa julgada e deve ser 
impugnada, a qualquer momento, por ação declaratória de inexistência”. 

 
Como exposto, se determinada sentença, fundamentada em certo ato normativo, 

 

passa em julgado e, posteriormente, este ato normativo vem a ser declarado inconstitucional 
 

pelo Pretorio Excelsio, resta evidente que o efeito erga omnes e ex tunc desta decisão de 
 

inconstitucionalidade esbarrará no óbice da retroatividade, materializado na coisa julgada 
 

daquele caso concreto. Também a eficácia preclusiva da coisa julgada, exposta no artigo 474 
 
 

427 TESHEINER, José Maria; MANDELLI, Alexandre. Sentença e coisa julgada – conceitos e controvérsias. 
Revista de Processo, vol. 208. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 32-33. 

428     MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada inconstitucional: a retroatividade da decisão de 
(in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada; a questão da relativização da coisa julgada. 2. ed., 
rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 132. 

429 CRAMER, Ronaldo. Impugnação da sentença transitada em julgado fundada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional. Revista de Processo, vol. 164. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 232. 
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do Código de Processo Civil, estudada alhures, impede que se renove o litígio, em sede de 
 

execução. 
 
 
 
 
 

4.2 A desconsideração atípica da coisa julgada material 
 
 
 
 

A Carta Política delegou ao legislador infraconstitucional a determinação do 
 

regime jurídico da coisa julgada. Este, como visto, estabelece alguns mecanismos para sua 
 

rescisão, tais como a ação rescisória (artigo 485, Código de Processo Civil), a querela 
 

nullitatis (artigos 475-L, I e 741, I do Código de Processo Civil), a impugnação com base na 
 

existência de erro material, a denúncia por violação à Convenção Americana de Direitos 
 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), e a impugnação da sentença fundada em norma 
 

que tenha sido declarada inconstitucional antes do trânsito em julgado (artigos 475-L, §1º e 
 

741, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil). 
 
 

A questão que se coloca neste momento é investigar a possibilidade de 
 

desconsideração da coisa julgada material por mecanismo atípico. Como será exposto a partir 
 

de agora, já se derramaram rios de tintas sobre o assunto em âmbito doutrinário, sem que se 
 

tenha obtido consenso, e, em sede jurisprudencial, não há entendimento sumular em qualquer 
 

dos tribunais superiores e vislumbra-se a existência de decisões em ambos os sentidos, ora 
 

permitindo, ora rejeitando a tese da “relativização” da coisa julgada. 
 
 
 
 
 

4.2.1 Questão terminológica 
 
 
 
 

Inicialmente, revela-se pertinente uma rápida análise em relação à terminologia 
 

utilizada por parcela da doutrina para a conceituação da tese que sustenta a possibilidade de 
 

romper a coisa julgada material formada. Denomina-se a tese como sendo a “relativização da 
 

coisa julgada”, que tem como uma das premissas a existência de uma “coisa julgada 
 

inconstitucional”. 
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A primeira consideração é no sentido de que a coisa julgada já é relativa430, não 
 

havendo razões para que se construa uma tese para relativizá-la. O próprio ordenamento 
 

jurídico prevê hipóteses em que a coisa julgada formada será desconstituída, como visto no 

item precedente. Tal advertência já era veiculada por Barbosa Moreira431: “(...) quando se 
 

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

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

Com efeito, o que se pretende por meio desta tese é o alargamento das hipóteses 
 

por meio do qual o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de desconsiderar a coisa 
 

julgada material formada. Exatamente por esta razão, tratou-se, até então, dos meios 
 

tipicamente previstos com este ínterim. A partir do próximo item, dedicar-se-á à analise dos 
 

argumentos sustentado para que se afirme a possibilidade de superação da coisa julgada 
 

material por instrumentos atípicos. 
 
 

Também a terminologia “coisa julgada inconstitucional” merece críticas. É que, 
 

como será visto adiante, a teoria em comento sustenta, em apertada síntese, que uma das 
 

razões pela qual se deve “relativizar” a coisa julgada é a insubsistência da “coisa julgada 
 

inconstitucional”. Por chocar-se com a Constituição, a decisão judicial não estaria sujeita ao 
 

trânsito em julgado e, consequentemente, não formaria coisa julgada material, podendo ser 
 

desconstituída a qualquer tempo e por qualquer modo. 
 
 

Sem quaisquer considerações, por ora, quanto ao conteúdo desta tese, não parece 
 

correto qualificar a coisa julgada, em qualquer sentido, como inconstitucional. Ela não é, por 

si só, incompatível com a Constituição432. O que se alega é que, por suposta afronta da 
 

decisão judicial à Constituição, aquela não poderia transitar em julgado. Assim, o adjetivo 
 

“inconstitucional” deveria qualificar o substantivo “sentença” ou “decisão judicial”. 
 
 
 
 
 
 

430 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 156. 

431 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 236. 

432 “Só se poderia justificar a dicção criticada se identificássemos a coisa julgada com a própria decisão, à 
maneira do que fazia o art. 6º, §3º, da Lei de Introdução ao Código Civil (‘Chama-se coisa julgada ou caso 
julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso’). Hoje, todavia, o conceito legal é outro e repele a 
sinonímia (art. 467 do Código de Processo Civil)” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre 
a chamada “relativização” da coisa julgada material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 237). 
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Neste sentido é a lição de Lucon433, para quem: 
 
 

“As expressões ‘coisa julgada inconstitucional’ e ‘relativização da coisa julgada’ 
merecem ser criticadas pelos motivos a seguir expostos: I) a coisa julgada é uma 
qualidade da sentença, não podendo, por isso, ser constitucional ou inconstitucional; 
II) a inconstitucionalidade pode estar na sentença ou em qualquer ato de poder, 
nunca na coisa julgada; III) a sentença incompatível com a Constituição Federal 
assim já é, antes mesmo do trânsito em julgado; IV) não se ‘relativiza’ a coisa 
julgada, quando muito há ‘a ampliação do terreno ‘relativizado’’ ou ‘o alargamento 
dos limites da ‘relativização’’; V) aliás, ‘não faz sentido que se pretenda ‘relativizar’ 
o que já é relativo’, uma vez que a lei não confere nem nunca conferiu valor 
absoluto à coisa julgada material; VI) pelo contrário, a coisa julgada só prevalece 
dentro dos limites dispostos expressamente pelo ordenamento jurídico”. 

 
Após estas brevíssimas considerações, sustenta-se que a chamada teoria da 

 

“relativização” da coisa julgada pretende, efetivamente, a desconsideração atípica da coisa 
 

julgada formada sobre decisão judicial eivada de inconstitucionalidade ou que contenha um 
 

dos vícios de que se passa a ocupar. 
 
 
 
 
 

4.2.2 Evolução do imbróglio 
 
 
 
 

A discussão em torno das hipóteses aptas a ensejar a desconstituição da decisão, 

com eventual reexame do mérito, não é nova434. Muito se discutiu, por exemplo, em todo o 
 

mundo, sobre a viabilidade em se rescindir decisão transitada em julgado sob alegação de que 
 

a mesma era injusta. A conclusão a que se chegou, com razoável consenso em torno do tema, 
 

foi no sentido da impossibilidade. Assim, por exemplo, como visto em linhas acima, o artigo 
 

800 do Código de Processo Civil de 1939 vedava expressamente a rescisão de decisão judicial 

transitada em julgado com base em injustiça435. 
 
 
 
 
433 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada inconstitucional” e 

embargos à execução do art. 741, par. ún. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 300. 

434 “Interessante frisar que a preocupação dos juristas não é tão nova quanto parece ser em relativizar a coisa 
julgada; no direito lusitano, Lobão já preconizava, em 1825, que: ‘A sentença nula não tem força de coisa 
julgada: (...) a sentença dada contra parte não-citada; (...) cuja nulidade não se pode suprir; (...) A sentença 
dada contra outrem; (...) ou por falsa causa expressa na mesma sentença, ou seja com relação a direito’” 
(SANTOS, Claudio Sinoé Ardenghy dos. Breve histórico da relativização da coisa julgada no Brasil. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 25). 

435 “Este preceito, registre-se (...), embora não tenha sido repetido no Código de processo civil vigente, veicula 
norma jurídica que continua a ser aplicada" (CÂMARA, Alexandre Freitas. Ação Rescisória. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2007, p. 10). 
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Mais recentemente, entre nós, parte da doutrina passou a sustentar a 
 

impossibilidade de decisões judiciais cristalizarem-se quando contiverem, em seu conteúdo, 
 

soluções injustas ou impossíveis de serem efetivadas, por se encontrarem em descompasso 
 

com a realidade fática. Pregam os defensores desta nova possibilidade que estas decisões não 
 

seriam aptas a produzirem a coisa julgada material, podendo ser revistas, a qualquer tempo, 
 

por critérios e meios atípicos. 
 
 

Este movimento desconsiderador teve como mentor436 José Augusto Delgado, 
 

ministro do STJ, cujas lições foram difundidas por processualistas de renome, como 
 

Humberto Theodoro Junior e Cândido Rangel Dinamarco. Será visto adiante que esta posição 
 

sofreu algumas críticas de setores balizados da doutrina, como a vagueza na definição de 
 

injustiça. 
 
 

Com isso, os adeptos da possibilidade de desconsideração da coisa julgada 
 

acabaram por reformular a tese. Passou-se, então, a fundamentar a hipótese na denominada 
 

“coisa julgada inconstitucional”. O parâmetro para se analisar se determinada sentença 
 

transitada em julgado poderia ser desconstituída centrou-se no Texto Fundamental. Como a 
 

justiça é, ao lado da segurança jurídica, um pilar de sustentação do Estado democrático de 
 

direito, ela não foi retirada da tese, mas acabou por ser transferida a argumentação para o eixo 
 

constitucional. E, mais do que isso, a tese passou a admitir a desconsideração da coisa 
 

julgada, independente de ter havido injustiça no caso concreto, bastando que tenha ocorrido 
 

afronta à Carta da República. 
 
 

A tese passou a contar com apoio de parcela da doutrina e repercutiu em alguns 

julgados das Cortes Superiores. O julgamento do Recurso Especial nº 240.712/SP437, de 
 
 
436 “Diuturnamente vêm surgindo trabalhos jurídicos sobre o fenômeno da coisa julgada inconstitucional, 

doutrina iniciada com precisão por José Augusto Delgado” (SANTOS, Claudio Sinoé Ardenghy dos. Breve 
histórico da relativização da coisa julgada no Brasil. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 31). Não obstante, 
registre-se que, segundo CABRAL, a paternidade da tese deve ser atribuída a Humberto Theodoro Junior. 
CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 104, nota de rodapé nº 308. 

437 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma. Recurso Especial nº 240.712/SP, rel. Min. José 
Delgado. Julgado em 15.02.2000; Publicado no DJ em 24.04.2000. Tratava-se de hipótese em que o Estado de 
São Paulo ajuizou ação declaratória de ato jurídico cumulada com repetição de indébito com pedido de tutela 
antecipada para impugnar acordo, homologado judicialmente, que celebrou com a parte Ré, após a condenação 
da Fazenda paulista ao pagamento de R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais) pela desapropriação 
indireta do Parque Estadual de Jacupiranga. O cerne da questão é que o imóvel objeto do litígio já pertenceria 
ao ente público que o “desapropriou”, o que somente teria sido percebido após o trânsito em julgado, já 
estando a causa com precatório expedido e acordo celebrado entre as partes, inclusive com homologação 
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relatoria do Ministro José Augusto Delgado, ganhou relevo entre os operadores do direito e 
 

fortaleceu a tese da desconsideração da coisa julgada com esta nova roupagem. 
 
 

No entanto, a questão encontra-se longe de restar solucionada de forma definitiva, 
 

havendo, de outra banda, manifestações doutrinárias e jurisprudenciais que lhe recusam 
 

aplicação. 
 
 

Aproximando-se do eixo central do trabalho, cumpre apresentar os argumentos 
 

favoráveis e contrários à desconsideração da coisa julgada por mecanismos não previstos no 
 

sistema jurídico. Somente assim será possível, cotejando estas alegações com as noções sobre 
 

a coisa julgada expostas em capítulos precedentes, apresentar, em sede conclusiva, nossa 
 

posição sobre o tema. 
 
 
 
 
4.2.3 Argumentos favoráveis à desconsideração atípica da coisa julgada 
 
 
 
 
4.2.3.1 Injustiça da decisão 
 
 
 
 

Assim como a segurança jurídica, a justiça é um pilar do Estado democrático de 

direito438. Com isso, não se deve admitir que decisões injustas eternizem-se, devendo o 

sistema jurídico assegurar a busca da justiça. Nos dizeres de Delgado439: “a coisa julgada não 
 

deve ser via para o cometimento de injustiças”. Afinal, para o autor, a força da coisa julgada 

está condicionada à verdade, certeza e justiça, formadas ou afirmadas pelo decisum judicial440. 
 
 
 
 

judicial. O Recurso Especial destinava-se apenas a atacar decisão do TJESP que, em sede de Agravo de 
Instrumento, desprovia liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, consistente na suspensão da continuidade 
do pagamento das prestações assumidas pelo acordo celebrado. 

438 “De minha parte, pus em destaque a necessidade de produzir resultados justos, quando há mais de dez anos 
disse: ‘em paralelismo com o bem-comum como síntese dos objetivos do Estado contemporâneo, figura o valor 
justiça como objetivo-síntese da jurisdição no plano social’” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a 
coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: 
América Jurídica, 2002, p. 40). 

439 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas - efeitos 
da coisa julgada e os princípios constitucionais. Revista de Processo, vol. 103. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, 31. 

440 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, 
Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 
2002, p. 84. 
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Sobre o ponto registre-se a posição sustentada por Couture441: 
 
 

“(...) a necessidade de certeza deve ceder, em determinadas condições, ante a 
necessidade de que triunfe a verdade. A coisa julgada não é de razão natural. Antes, 
a razão natural pareceria aconselhar o contrário: que o escrúpulo de verdade fosse 
mais forte que o escrúpulo de certeza; e que sempre, em face de uma nova prova, ou 
de um fato novo fundamental e antes desconhecido, se pudesse percorrer de novo o 
caminho já andado, a fim de restabelecer o império da justiça”. 

 
A justiça social não pode ser construída sem observância da justiça nas relações 

 

interindividuais, que se pretende assegurar através do acesso ao Judiciário não apenas como 

garantia de uma tutela jurisdicional qualquer, mas sim como direito a uma tutela justa442. 
 
 

O avanço das relações econômicas, a intensa litigiosidade do cidadão com o 
 

Estado e com o seu semelhante, o crescimento da corrupção, a instabilidade das instituições e 
 

a necessidade de se fazer cumprir o império de um Estado de Direito centrado no 
 

cumprimento da Constituição que o rege e das leis com ela compatíveis, a necessidade de um 
 

atuar ético por todas as instituições políticas, jurídicas, financeiras e sociais, tudo isso 
 

submetido ao controle do Poder Judiciário, quando convocado para solucionar conflitos daí 
 

decorrentes, são fatores que têm feito surgir uma grande preocupação, na atualidade, com o 
 

fenômeno produzido por sentenças injustas, por decisões que violam o círculo da moralidade 
 

e os limites da legalidade, que afrontam princípios da Carta Magna e que teimam em 

desconhecer o estado natural das coisas e das relações entre os homens443. 
 
 

A respeito da necessidade de harmonização entre os vetores segurança e justiça, 
 

mais precisamente quanto à possibilidade da coisa julgada impor a intangibilidade de decisão 
 
 
 
 
 
 
 
441 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do direito processual civil. Trad. bras. de Rubens Gomes de 

Souza. São Paulo: Saraiva, 1946, 329-330. 
442 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização 

da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 73. No mesmo 
sentido: “A supremacia do princípio da moralidade exige que o Estado, por qualquer um dos seus três poderes, 
atue de modo subordinado às suas regras e seja condutor dos valores a serem cumpridos pela organização 
social” (DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas -
efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. Revista de Processo, vol. 103. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 12); “(...) prevalência do substancial sobre o processual, ou seja, o culto ao 
valor do justo em detrimento das regras processuais sobre a coisa julgada” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. 
São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 57). 

443 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, 
Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 
2002, p. 96. 
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contra legem, impregnada de injustiça em seu âmago, registre-se a seguinte passagem de 

Calmon de Passos444: 
 
 

“O processo persegue dois objetivos que, no final das contas, são os objetivos 
também buscados pela própria ordem jurídica. Nem poderia ser diversamente, visto 
como o processo é ao lado do adimplemento (aplicação voluntária do direito) o 
outro modo pelo qual se efetiva ou se realiza o direito. São eles a justiça e a 
segurança, ou em outros termos, a justa participação de todos nos bens da vida e a 
pacificação social. Esses objetivos deveriam se complementar, integrando-se em 
algo que bem poderíamos simbolizar com a palavra JUSTIÇA, assim maiúscula e 
proeminente. Na prática isso não ocorre. Antes eles se porfiam dialeticamente, ora 
um interferindo no outro, em seu prejuízo e detrimento. Porque, em verdade, como 
já frisamos, a ordem jurídica é a resultante da tensão dialética, nunca eliminada, 
entre a vocação do Poder para excluir, discriminar, privilegiar, estabilizar, e a 
vocação da sociedade civil de obter, de modo mais acentuado, melhor participação 
nos bens da vida, com satisfação do maior número possível das necessidades 
individuais e coletivas, que a vida social engendra e a formação de cada qual 
particulariza. Quando a sociedade civil é frágil em termos de participação e 
organização, prevalecem os valores relacionados com a pacificação social e a 
segurança, que beneficiam o poder, visto como privilegiam o status quo. Quando 
aquela sociedade logra maior participação e tem melhor organização, predominam 
os valores da justiça, que proporcionam mais equitativa fruição dos bens da vida por 
maior número”. 

 
Sustenta-se que a coisa julgada não estaria imune à impugnação podendo ser 

 

desconstituída nos casos em que o legislador entende ter havido vícios graves em sua 
 

formação elencando como causas de rescindibilidade, que, no direito brasileiro, encontram-se 
 

plasmados no artigo 485 do Código de Processo Civil. A ideia por trás destas hipóteses de 
 

cabimento da ação rescisória é a impossibilidade de se considerar como espelho da segurança 

e certeza almejados pelo Direito uma decisão que contém séria injustiça445. A força e 
 

imperatividade da coisa julgada estariam, assim, vinculadas à verdade, à certeza e à justiça do 

conteúdo decisório, como sustentado por Delgado446. 
 
 
 

444 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Código de processo civil comentado. Vol. X, t. I. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 1984, p. 232-233. 

445 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 139; THEODORO JUNIOR, 
Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua 
relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 175; CAMBI, Eduardo. Coisa julgada e cognição 
secundum eventum probationis. Revista de Processo, vol. 109. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 87. 

446 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas - efeitos 
da coisa julgada e os princípios constitucionais. Revista de Processo, v. 103. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 13. Antes dessa assertiva, o autor sustenta que: “O Estado, em sua dimensão ética, não 
protege a sentença judicial, mesmo transitada em julgado, que bate de frente com os princípios da moralidade e 
da legalidade, que espelhe única e exclusivamente vontade pessoal do julgador e que vá de encontro à 
realidade dos fatos” (DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais 
protegidas - efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. Revista de Processo, v. 103. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 11). 
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4.2.3.2 Impossibilidade jurídica de produção dos efeitos da decisão 
 
 
 
 

Forte no argumento de que a coisa julgada representa a imutabilidade dos efeitos 

decorrente da sentença, Dinamarco447 afirma que existem sentenças que produzem efeitos tão 
 

somente de modo aparente, tendo em conta que razões de ordem superior, de fundamento 
 

constitucional, impedem que estes se manifestem. Com isso, sustenta-se que a sentença seria 
 

juridicamente inexistente, pela impossibilidade, fática ou jurídica, de que tais efeitos se 

produzam, o que inviabilizaria a formação da coisa julgada material. Segundo o autor448: 
 
 

“Mesmo as sentenças de mérito só ficam imunizadas pela autoridade do julgado 
quando forem dotadas de uma imperatividade possível: não merecem tal imunidade 
(a) aquelas que em seu decisório enunciem resultados materialmente impossíveis ou 
(b) as que, por colidirem com valores de elevada relevância ética, humana, social ou 
política, também amparados constitucionalmente, sejam portadoras de uma 
impossibilidade jurídico-constitucional. Quanto às impossibilidades materiais, seria 
até insensato sustentar a perenidade de um efeito que jamais algum ser humano 
conseguirá produzir, como o tirar coelhos de uma cartola sem que jamais eles hajam 
sido postos lá, ou como o caminhar a pé sobre as águas do Rio Tietê, sem qualquer 
embarcação e sem ajuda de qualquer instrumento ou apoio; sentenças assim trariam 
em si mesmas o germe de sua ineficácia, chegando ao ponto de serem juridicamente 
inexistentes porque jamais produziriam o efeito que nominalmente enunciassem”. 

 
Em sentido semelhante, Delgado449 afirma que “a decisão judicial, expressão 

 

maior de atuação do Poder Judiciário, deve expressar compatibilidade com a realidade das 
 

coisas e dos fatos naturais”. 
 
 
 
 
 
 
 

447 “Ora, como a coisa julgada não é em si mesmo um efeito e não tem dimensão própria, mas a dimensão dos 
efeitos substanciais da sentença sobre a qual incida, é natural que ela não se imponha quando os efeitos 
programados na sentença não tiverem condição de impor-se. (...) Uma sentença contendo o enunciado de 
efeitos juridicamente impossíveis é, em verdade, uma sentença desprovida de efeitos substanciais, porque os 
efeitos impossíveis não se produzem nunca e, consequentemente, não existem na realidade do direito e na 
experiência da vida dos litigantes” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 58-
59). 

448 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. 3. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 314-315. 

449 DELGADO, José Augusto. Reflexões contemporâneas sobre a flexibilização, revisão e relativização da coisa 
julgada quando a sentença fere postulados e princípios explícitos e implícitos da Constituição Federal. 
Manifestações doutrinárias. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do.; DELGADO, José Augusto. (org.). Coisa 
julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 139; DELGADO, José Augusto. Efeitos da 
coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 2002, p.80. 
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A função instrumental do processo seria um argumento de reforço, na medida em 
 

que, servindo-se ao direito material, não se coaduna com a existência de um fosso, uma 

distância exagerada, entre a realidade dos fatos e aquela criada pelo processo450. 
 

Wambier e Medina451 afirmam a inexistência jurídica da sentença que seja 

proferida quando ausente alguma das condições para o regular exercício do direito de ação452. 
 

Segundo os autores, 
 
 

“as sentenças que são inconstitucionais porque acolhem pedidos inconstitucionais, 
são sentenças (estas sim!) que não transitam em julgado por que foram proferidas 
em processos instaurados por meio de mero exercício de direito de petição (e não de 
direito de ação!) já que não havia possibilidade jurídica do pedido”. 

 
O fundamento teórico, portanto, é transplantado para a impossibilidade jurídica de 

 

se acolher um pedido inconstitucional. Sendo a impossibilidade jurídica do pedido tida como 
 

uma das condições da ação, a sentença proferida nestes processos seriam juridicamente 
 

inexistentes, pois “as condições da ação são requisitos constitutivos da ação. Somente se 

existem, pode considerar-se existente a ação”453. A terminologia empregada pelo Código de 
 

Processo Civil auxiliaria no acerto da tese, tendo em conta que na expressão “carência de 
 

ação”, o termo “carência” quer dizer falta ou ausência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
450 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 

DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 
2006, p. 342; “(...) não se compreende mais, nem se aceita mais com tranquilidade na comunidade jurídica, que 
o processo gere resultados descoincidentes com a realidade dos fatos” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 
MEDINA, José Miguel Garcia. Meios de impugnação das decisões transitadas em julgado. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do.; DELGADO, José Augusto. (org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 307). 

451 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: 
RT, 2003, p. 35. 

452 “Prosseguindo nossa análise do grupo de sentenças que não têm aptidão para transitar em julgado, devemos 
referir-nos, considerando também como sendo juridicamente inexistentes as sentenças proferidas em processos 
gerados pela propositura de 'ações', sem que tenham sido preenchidas as condições de seu exercício. Em outras 
palavras, para nós, se o autor não preenche as condições da ação, a sentença de mérito proferida neste contexto 
é juridicamente inexistente” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da 
coisa julgada. São Paulo: RT, 2003, p. 28). 

453 LIEBMAN, Enrico Tulio. Manuale di diritto processuale civile. v.1. 4. ed. Milão, 1980, p. 143 apud 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: DIDIER 
JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 354. 
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Assim, a sentença que, equivocadamente, julga o “mérito” quando, a rigor, 
 

encontram-se ausentes as condições da ação, é um arremedo de sentença, pois a questão 

submetida ao juiz sequer poderia ter sido apreciada454. 
 
 

O rol das sentenças juridicamente inexistentes, cuja formação da coisa julgada 
 

resta obstada, é alargado por estes autores para os casos de ausência de pressupostos 
 

processuais de existência, tendo em vista que inexistentes juridicamente são processo e 

sentença de mérito aí proferida455. 
 
 

Pleiteia-se, através da coisa julgada inconstitucional, proporcionar a aproximação 
 

entre os direitos material e processual, revisitando os seus institutos. 
 
 
 
 
 

4.2.3.3 Natureza infraconstitucional da coisa julgada 
 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988, ao contrário da Portuguesa – que, em seu artigo 
 

282.3 ressalva a coisa julgada dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – não 

dispensou tratamento constitucional ao instituo da coisa julgada456. O inciso XXXVI do artigo 
 

5º da Carta Magna não inclui a coisa julgada entre as garantias fundamentais, mas apenas 
 

estabelece o princípio da irretroatividade das leis, que não poderiam afetar a res iudicata. Esse 

é o entendimento de Theodoro Junior e Faria457. 
 

Destaque-se as posições sustentadas por Delgado458 e Nascimento459, para quem, 
 

respectivamente: 
 
 
 
454 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 

DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 355. 

455 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 
DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 353. 

456       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 167. 

457 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada 
inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 140. 

458 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, 
Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 
2002, p. 84. 
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“O tratamento dado pela Carta Maior à coisa julgada não tem o alcance que muitos 
intérpretes lhe dão. A respeito, filio-me ao posicionamento daqueles que entendem 
ter sido vontade do legislador constituinte, apenas, configurar o limite posto no art. 
5º, XXXVI, da CF, impedindo que a lei prejudique a coisa julgada”. 

 
“As regras atinentes à coisa julgada são regras no plano da legislação ordinária que, 
inclusive, por expressa previsão constitucional, não podem contrariar ou promover 
modificações no referido instituto que tem força de lei nos limites da lide e das 
questões decididas, nos termos do Código de Processo Civil”. 

 
A coisa julgada material não deve ser encarada como atributo essencial da 

 

prestação jurisdicional assegurada pela Constituição Federal, na medida em que sua disciplina 
 

é dada pelo legislador ordinário, atendendo critérios de ordem prática. Tal assertiva seria 
 

comprovada pelas alterações legislativas que este instituto processual vem sofrendo no 

ordenamento jurídico pátrio, conforme exposto por Armelin460: 
 
 

“(...) o resultado do processo desfavorável a direitos relevantes quando resultante de 
deficiência probatória, seja por incúria dos representantes técnicos dos titulares 
desse direito ou mesmo sem responsabilidade destes, não se forma a coisa julgada 
material, possibilitando-se a repropositura da mesma ação. Ocorre também a técnica 
da expansão dos limites subjetivos da coisa julgada material, com a formação desta 
com eficácia ultra partes ou erga omnes, o que demonstra que esse fenômeno 
processual é maleável e não pode ser considerado como um instituto insuscetível de 
flexibilização. No plano infraconstitucional o sistema processual tem permitido a 
adoção de tais técnicas sem que a sua utilização tenha esgarçado a segurança 
jurídica”. 

 
Os valores absolutos de legalidade, moralidade e justiça estão acima do valor 

 

segurança jurídica. Aqueles são pilares, entre outros, que sustentam o regime democrático, de 
 

natureza constitucional, enquanto esse é valor infraconstitucional oriundo de regramento 

processual461. 
 
 

Sustenta-se, ainda, que haveria, entre nós, uma má interpretação no que diz com a 

imutabilidade proporcionada pela coisa julgada462. Assim, a irrevogabilidade presente na 
 
 
 

459 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Por uma teoria da coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005. p. 188; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 13. 

460 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização 
da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 77. 

461 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas - efeitos 
da coisa julgada e os princípios constitucionais. Revista de Processo, vol. 103. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 15. 

462 “(...) a ideia de imutabilidade inerente à coisa julgada deve ser compreendida em seus reais contornos. (...) a 
inalterabilidade da decisão judicial transitada em julgado não exclui, ainda que em termos excepcionais, a sua 
modificabilidade” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o 
princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
168). 
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noção de coisa julgada apenas significa que a inalterabilidade de seus efeitos tornou-se vedada 

através da via recursal e não que é impossível por outras vias463. 
 
 

A noção de intangibilidade da coisa julgada, no sistema jurídico brasileiro, não 
 

teria sede constitucional, mas resultaria, antes, de norma contida no artigo 467 do Código de 

Processo Civil, razão pela qual não pode se sobrepor ao princípio da constitucionalidade464, ao 

contrário, impõe-lhe a submissão465. 
 
 
 
 
4.2.3.4 sentença violadora de preceito constitucional transitada em julgado 
 
 
 
 

No Estado democrático de direito, e como consequência das ideias de limitação 
 

do Poder político do Estado e do primado da lei enquanto expressão da vontade geral trazidas 
 

pela Revolução Francesa, tem sido uma preocupação constante a de garantir a Supremacia da 

Constituição Federal466, como único meio de assegurar aos cidadãos a certeza da tutela da 

segurança e da justiça, como valores máximos da organização da sociedade467. 
 
 
 
 
463       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 

inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 167. 

464 “O princípio da constitucionalidade, que exige para a validade do ato sua conformidade com a Constituição, 
funciona, nas precisas lições de Jorge Miranda, ‘como a ratio legis da garantia jurisdicional da Constituição’. 
É, pois, o princípio da constitucionalidade que resume a garantia de observância da Constituição, pois a ele se 
encontra agregada a sanção para o seu desrespeito: a inconstitucionalidade do ato e, por conseguinte, sua 
invalidade” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da 
intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 178). 

465 THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 
instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 144. 

466 Comentando a recente alteração legislativa promovida pelo legislador ordinário no Código de Processo Civil, 
que através da lei 11.232, de 22 de dezembro de 2005, modificou a redação do parágrafo primeiro do art. 475-
L e acrescentou o parágrafo único ao art. 741, THEODORO JUNIOR e FARIA expõe tratar-se da 
“consagração legislativa reiterada no campo do processo civil (...) de que a coisa julgada não escapa ao 
controle judicial de constitucionalidade. O legislador brasileiro se curvou à imperiosa Supremacia da 
Constituição (...)” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o 
princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
165). 

467       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 159. No mesmo sentido: “Essa submissao 
ao princípio da constitucionalidade é o traço revelador do Estado de Direito Democrático, que se assenta no 
Direito Constitucional” (NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. In: 
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A incompatibilidade entre o ato processual e a Constituição faz com que aquele 
 

seja eivado de um dado vício. Neste quinhão, faz-se mister uma análise da teoria das 
 

nulidades dos atos jurídicos, com o fito de se delimitar que vício é este, bem como a 
 

consequência jurídica que acarreta e o remédio adequado para sua eliminação. 
 
 

Os atos jurídicos em geral, no qual se inclui a sentença, possuem três planos, a 

saber: a existência, a validade e a eficácia. É clássica a lição de Pontes de Miranda468, segundo 
 

a qual: “O fato jurídico, primeiro, é; se é, e somente se é, pode ser válido, nulo ou anulável, 
 

rescindível, resolúvel, etc; se é, e somente se é, pode irradiar efeitos, posto que haja fatos 
 

jurídicos que não os irradiam, ou ainda não os irradiam”. Dentre os vícios que podem macular 
 

estes atos efetua-se uma divisão entre as categorias denominadas inexistência, invalidade e 
 

ineficácia, de acordo com o plano do ato jurídico que é maculado. 
 
 

Na inexistência, falta um elemento constitutivo do ato, essencial à sua 
 

caracterização como jurídico, um suporte fático suficiente à incidência da norma a 

caracterizá-lo como jurídico469, sendo, portanto, incapaz de gerar qualquer efeito. Na 
 

realidade, o ato inexistente é um não-ato e, assim, sequer precisa ser objeto de 
 

desconstituição. 
 
 

Por sua vez, diz-se que determinado ato jurídico não é válido quando ele não 
 

preenche os requisitos previstos em lei para sua configuração. Esta ausência de requisito gera 
 

o vício do ato, cuja possível consequência, dependendo do que dispuser a legislação própria, 

pode determinar a sua nulidade ou anulabilidade470. 
 
 

A eficácia relaciona-se com os efeitos do ato. A doutrina diverge quanto à sua 

configuração, havendo quem atribua à eficácia a aptidão do ato na produção de efeitos471, ao 
 
 
 

NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 3). 

468 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. v. 1. Rio de Janeiro: Borsói, 
1955, p. 20. 

469 “(...) para ter-se um ato como inexistente, no campo do direito, é necessário que lhe falte elemento material 
indispensável para sua ocorrência. Não é a simples ilegalidade que o torna inexistente” (THEODORO 
JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos 
processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 146). 

470 “a distinção entre nulidade absoluta e relativa, em direito processual, é totalmente irrelevante para a questão 
da sanabilidade do ato viciado” (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, querela nullitatis e ação 
rescisória. Revista de processo, vol. 48. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 36”. 

471 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 13. 
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passo que outros afirmam ter eficácia o ato que efetivamente produza efeitos472. Como os 
 

planos da validade e da eficácia são distintos, é perfeitamente possível que um ato válido não 

produza efeito e que, ao revés, um ato inválido o produza473. 
 
 

A questão que se coloca, nesta quadra, é saber qual plano do ato jurídico sentença 
 

resta afetado tanto pela posterior declaração de nulidade da norma jurídica na qual ela tenha 
 

se fundado quanto no caso de violar frontalmente preceito da Constituição. 
 
 

A teoria da nulidade da lei474 inconstitucional é a que conta com maior prestigio 

entre nós, assim na doutrina como na jurisprudência475. No entanto, tal sustentação não é 
 

unânime, como será demonstrado, havendo os que defendam a anulabilidade da lei 
 

inconstitucional e, em menor medida, outros que advogam a inexistência das leis 
 

desconformes à Lei Fundamental. 
 
 

Afirmando estar a inconstitucionalidade no plano do “ser” da lei o que faz com 

que a lei inconstitucional seja, na verdade, uma não-lei, Cramer476 sustenta a sua inexistência 
 

jurídica. Embora ela exista no mundo fenomênico, tal não se dá em relação ao Direito, razão 
 

pela qual não se deva considerar a hipótese de convalidação dos efeitos provenientes de sua 
 

edição, inclusive em relação à coisa julgada. Segundo o autor: 
 
 

“Se a lei inconstitucional não pode sobreviver no ordenamento jurídico, se deve ser 
excluída desse ordenamento, porque não se admite a subsistência, ainda que em tese, 
de uma lei contrária ao texto constitucional, melhor será defender a sua inexistência 
jurídica do que a nulidade. Faz mais sentido, a partir do princípio da supremacia da 
Constituição, sustentar que a lei, para ser existente, deve ser compatível com a 

 
 
 
 

472 CRAMER, Ronaldo. Impugnação da sentença transitada em julgado fundada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional. Revista de Processo, vol. 164. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 219. 

473 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Desconsideração da coisa julgada. Sentença inconstitucional. Revista 
Forense, vol. 384, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2006, p. 230-231. 

474 As considerações que serão feitas neste tópico em relação à lei inconstitucional podem ser aplicados, mutatis 
mutandis, aos demais atos provenientes dos demais Poderes do Estado, como a sentença (lato sensu) quanto ao 
Poder Judiciário. 

475 “O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do Direito brasileiro. A teoria da nulidade 
tem sido sustentada por praticamente todos os nossos importantes constitucionalistas. Fundada na antiga 
doutrina americana, segundo a qual ‘the inconstitutional statute is not law at all’, significativa parcela da 
doutrina brasileira posicionou-se em favor da equiparação entre ‘inconstitucionalidade’ e ‘nulidade’” 
(MENDES, Gilmar Ferreira. Coisa julgada inconstitucional: considerações sobre a declaração de nulidade da 
lei e as mudanças introduzidas pela Lei nº 11.232/2005. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do.; DELGADO, 
José Augusto. (org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 88). 

476 CRAMER, Ronaldo. Impugnação da sentença transitada em julgado fundada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional. Revista de Processo, vol. 164. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 223; No 
sentido do texto, sustentando a inexistência jurídica da decisão judicial em desconformidade com a 
Constituição: DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: Declaração Judicial de Inexistência. Fórum 
Administrativo, n° 15. Belo Horizonte: Fórum, 2002, p. 593-595. 
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Constituição Federal, do que afirmar que a constitucionalidade é apenas um critério 
de validade da lei” 477. 

 
 

Neste mesmo sentido, defendendo a inexistência jurídica da lei inconstitucional, 

posicionam-se Wambier e Medina478: 
 
 

“Não nos parece que à norma declarada inconstitucional por ação declaratória de 
inconstitucionalidade deva tentar qualificar-se como sendo ‘nula’ ou ‘anulável’. 
Declarada inconstitucional a norma jurídica, e tendo a decisão efeito ex tunc, 
pensamos dever-se considerar como se a lei nunca tivesse existido”. 

 
Sendo, portanto, a sentença considerada juridicamente inexistente, por via de 

 

consequência, não transitará em julgado e não formará coisa julgada, não se sujeitando à 
 

imutabilidade que esta proporciona e ao prazo decadencial para a sua rescisão. Com isso, tal 
 

orientação, ao negar a existência de coisa julgada, pretende eliminar a problemática em torno 
 

da sua desconstituição. 
 
 

A teoria da nulidade da lei inconstitucional, a seu turno, defende que a 
 

incompatibilidade da lei com a Constituição, afeta-lhe um dos requisitos previstos no 
 

ordenamento para sua perfeita configuração, acarretando-lhe o vício da nulidade. Esta é a 

posição defendida, entre outros, por Barroso479: 
 
 

“A lógica do raciocínio é irrefutável. Se a Constituição é a lei suprema, admitir a 
aplicação de uma lei com ela incompatível é violar a sua supremacia. Se uma lei 
inconstitucional puder reger dada situação e produzir efeitos regulares e válidos, isso 
representaria a negativa de vigência da Constituição naquele mesmo período, em 
relação àquela matéria. A teoria constitucional não poderia conviver com essa 
contradição sem sacrificar o postulado sobre o qual se assenta. Daí porque a 
inconstitucionalidade deve ser tida como uma forma de nulidade, conceito que 
denuncia o vício de origem e a impossibilidade de convalidação do ato”. 

 
 
 
477 CRAMER, Ronaldo. Impugnação da sentença transitada em julgado fundada em lei posteriormente declarada 

inconstitucional. Revista de Processo, vol. 164. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222. 
478 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 

relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 46. Em outra manifestação doutrinária 
sustentam, os mesmos autores: “(...) as sentenças que são inconstitucionais porque acolhem pedidos 
inconstitucionais, são sentenças (estas sim!) que não transitam em julgado por que foram proferidas em 
processos instaurados por meio de mero exercício de direito de petição (e não direito de ação!) já que não havia 
possibilidade jurídica do pedido” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. 
Relativização da coisa julgada. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 343). 

479 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 17. No mesmo sentido: “Diante da importância de que se reveste a Constituição no quadro de 
organização de um Estado e de sistematização de direitos e garantias fundamentais, tornou-se corrente 
sustentar-se que a validade de uma norma ou ato emanado de um dos Poderes Públicos está condicionada à sua 
adequação constitucional” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o 
princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
177). 
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Theodoro Junior e Faria480 sustentam que as decisões que afrontam a Constituição 
 

são nulas, não se sujeitando a sua impugnação a prazos, prescricionais ou decadenciais, ou 
 

mecanismos processuais específicos e, portanto, não formam coisa julgada material, não 
 

estando sujeita à imutabilidade que ela proporciona. 
 
 

Assim, tal como se dá com os atos oriundos do Poder Legislativo481, a 
 

inconstitucionalidade da decisão judicial pode ser reconhecida, a qualquer tempo, por nova 
 

decisão judicial de qualquer juiz ou tribunal, através de qualquer processo posterior ou mesmo 

de ofício, independentemente da rescisão daquela. Segundo Otero482, se as decisões judiciais 
 

não fossem passíveis de controle quanto à sua constitucionalidade, a Constituição não seria o 
 

texto formalmente qualificado como tal, mas sim o Direito aplicado dos Tribunais, resultante 
 

de decisões definitivas e irrecorríveis dos magistrados. 
 
 

Sobre o ponto manifestam-se Theodoro Junior e Faria483: 
 
 

“Uma decisão que viole diretamente a 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 as 
condições mínimas de identificabilidade das características de um ato judicial, o que 
significa dizer, que seja prolatado por um juiz investido de jurisdição, observando 
aos requisitos formais e processuais mínimos. Não lhe faltando elementos materiais 
para existir como sentença, o ato judicial existe. Mas, contrapondo-se a exigência 
absoluta da ordem constitucional, falta-lhe condição para valer, isto é, falta-lhe 
aptidão ou idoneidade para gerar os efeitos para os quais foi praticado. Assim, 
embora existente, a exemplo do que se dá com a lei inconstitucional, o ato judicial é 
nulo”. 

 
 
 
480 “(...) a coisa julgada inconstitucional é nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. 

Ora, no sistema das nulidades, os atos judiciais nulos independem de rescisória para a eliminação do vício 
respectivo” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 172). Igual posicionamento é defendido 
por NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do 
(Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 14-
15; SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. A coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 134. 

481 “Há que serem extraídas todas as consequências do reconhecimento da impossibilidade de subsistência da 
coisa julgada inconstitucional, de modo a que se submeta exatamente ao mesmo regime de 
inconstitucionalidade dos atos legislativos, para o qual não há prazo” (THEODORO JUNIOR, Humberto; 
FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. 
In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 172). 

482 OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993, p. 35. 
483 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os 

instrumentos processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 150. No mesmo sentido: 
BEZERRA, Paulo César Santos. A nova hermenêutica constitucional e sua repercussão no controle de 
situações constituídas. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto (Org.). Coisa 
julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 432. 
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Câmara484     admite que estas sentenças que violem preceito constitucional 
 

produzem coisa julgada material, mas advoga a viabilidade de desconstituí-la, de forma 

atípica, por qualquer meio idôneo, a qualquer momento485. Seria uma espécie de coisa julgada 

material sem imutabilidade486, na medida em que: “entre os mais graves casos de sentenças 
 

erradas estão, indubitavelmente, aqueles em que o conteúdo da sentença ofende a 
 

Constituição da República. Isto porque, como notório, a inconstitucionalidade é o mais grave 

vicio que pode acometer um ato jurídico”487. 
 
 

Afirmando a gravidade de se declarar nula todo e qualquer ato contrário à 
 

Constituição, os adeptos da teoria da anulabilidade da lei inconstitucional, concebida por 
 

Hans Kelsen, sustentam que a aplicação da teoria da nulidade não se dá de forma automática, 
 

não sendo, portanto, absoluta. A lei inconstitucional não poderia ser considerada nula, porque, 
 

tendo sido editada regularmente, gozaria de presunção de constitucionalidade, e sua aplicação 

continuada produziria consequências que não poderiam ser olvidadas488. 
 

Neste sentido, Mendes489: 
 
 

“(...) impõe-se reconhecer que o dogma da nulidade não constitui postulado lógico-
jurídico de índole obrigatória, comportando soluções intermediárias, nos termos 
consagrados pelo ordenamento jurídico. Em outros termos, a nulidade resulta da 
inconstitucionalidade, não se configurando, porém, uma consequência lógica desta”. 

 
Dinamarco490, por sua vez, como visto, sustenta a ineficácia da sentença que 

 

contenha enunciado de efeitos impossíveis, na medida em que “não será um ato jurídico 
 

inexistente, embora inexistentes os efeitos substanciais por ela programados. Como ato 
 

jurídico processual, ela terá, por exemplo, o efeito de pôr fim ao processo. Faltar-lhe-á 
 
 

484 “A sentença, mesma a inconstitucional, é alcançada pela autoridade de coisa julgada. Preclusa a faculdade de 
interpor recurso contra tal sentença, terá a mesma alcançado a auctoritas rei iudicatae” (CÂMARA, Alexandre 
Freitas. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa 
julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 17). 

485 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2006, p. 28. 

486 Segundo Theodoro Junior e Faria, há no direito pátrio, “uma visão distorcida da ideia de imutabilidade 
inerente ao conceito de coisa julgada” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O 
tormentoso problema da inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). 

Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 165). 
487 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 15. 
488 MENDES, Gilmar Ferreira. Coisa julgada inconstitucional: considerações sobre a declaração de nulidade da 

lei e as mudanças introduzidas pela Lei nº 11.232/2005. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do.; DELGADO, 
José Augusto. (org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 92. 

489 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 18-19. 

490 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 60. 
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somente a eficácia pretendida”. Assim, não será jamais coberta pela res judicata por não 
 

conter efeitos suscetíveis de ficarem imunizados por essa autoridade. 
 
 

Como visto até então, há divergência, dentre os adeptos da desconsideração 
 

atípica da coisa julgada material, no que concerne à qualificação da decisão judicial que 
 

ofenda à Constituição como sendo inexistente, nula, anulável ou ineficaz. Na primeira 
 

hipótese, a coisa julgada não seria sequer formada, ao passo que nas demais, ela se formaria, 
 

mas não impediria, em decorrência da Supremacia da Constituição, sua desconsideração 
 

atípica, sem prazo e por qualquer mecanismo processual. 
 
 

Independente da qualificação jurídica que se dê ao vício contido na sentença 
 

transitada em julgado, o que há de comum entre este grupo de autores é a admissão da 
 

desconsideração atípica da coisa julgada material formada, a qualquer tempo. 
 
 

Delgado491     centra seu raciocínio na supremacia absoluta do princípio da 

moralidade492 e elenca alguns exemplos de decisões judiciais que, afrontando a Constituição, 
 

estariam sujeitas à desconsideração a qualquer tempo, como: 
 
 

“a) a declaratória de existência de preclusão quando esse fenômeno processual 
inexiste por terem sido falsas as provas em tal sentido; 
b) a expedida sem que o demandado tenha sido citado com as garantias exigidas pela 
lei processual; 
c) a originária de posição privilegiada da parte autora que, aproveitando-se de sua 
própria posição de monopólio e do estado de necessidade do réu, demanda a este por 
razão de um crédito juridicamente infundado; 
d) a baseada em fatos falsos depositados durante o curso da lide; 

 

e) a reconhecedora da existência de um fato que não está adequado à realidade; 
f) a sentença conseguida graças a um perjúrio ou a um juramento falso; 
g) a ofensiva à soberania estatal; 

 

h) a violadora dos princípios guardadores da dignidade humana; 
 

i) a provocadora de anulação dos valores sociais e da livre iniciativa; 
 
 
 
491 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, 

Carlos Valder do (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 
2002, p. 101-103. NASCIMENTO e PEREIRA JR. parecem também se utilizar deste princípio jurídico ao 
afirmarem que: “a sentença é sempre um ato de um sujeito humano sem o qual a aplicação do direito seria 
apenas uma atividade prosaica operada por computador. Desse modo, somente a dimensão ética é capaz de 
legitimá-la, como bem lembrado por Agostinho Ramalho Marques Neto: ‘Uma sentença não precisa apenas 
estar juridicamente sustentada, ela precisa estar também eticamente sustentada, porque o Direito violador da 
ética não é Direito’” (NASCIMENTO, Carlos Valder do.; PEREIRA JUNIOR, Lourival. Natureza da coisa 
julgada: uma abordagem filosófica. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). 
Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 55). 

492 “A moralidade está ínsita em cada regra posta na Constituição e em qualquer mensagem de cunho ordinário 
ou regulamentar. Ela é comando com força maior e de cunho imperativo, reinando de modo absoluto sobre 
qualquer outro princípio, até mesmo sobre a coisa julgada. A moralidade é a essência do direito” (DELGADO, 
José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do 
(Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 81) 
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j) a que estabeleça, em qualquer tipo de relação jurídica, preconceito de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 
k) a que obrigue alguém a fazer ou deixar de fazer algo de forma contrária à lei; 

 

l) a que autorize a prática de tortura, tratamento desumano ou degradante de alguém; 
m) a que julga válido ato praticado sob a forma de anonimato na manifestação de 
pensamento ou que vede essa livre manifestação; 
n) a que impeça a liberdade de atuação dos cultos religiosos; 

 

o) a que não permita liberdade na atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação; 
p) a que consagra a possibilidade de violação ao direito da intimidade, da vida, da 
honra e da imagem da pessoa; 
q) a que abra espaço para a quebra do sigilo da correspondência; 

 

r) a que impeça alguém de associar-se ou de permanecer associado; 
s) a que torne nenhuma a garantia do direito de herança; 
t) a que inviabilize a aposentadoria do trabalhador; 

 

u) a que reduza o salário do trabalhador, salvo o caso de convenção ou de acordo 
coletivo; 
v) a que autorize a empresa, por motivos de dificuldades financeiras, a não pagar o 
13º salário do trabalhador; 
w) a que não conceda a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno; 
x) a que não permita o gozo de férias anuais remuneradas; 
y) a que não reconheça como brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de 
pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seus país; 
z) o) a que estabeleça distinção entre brasileiros natos e naturalizados, além dos 
casos previstos na Constituição da República; (...) 
bb) a que proíba a União de executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e 
fazendária; 
cc) a que autorize alguém a assumir cargo público descumprindo os princípios 
fixados na Constituição da República e nas leis específicas; 
dd) a que ofenda, nas relações jurídicas de direito administrativo, os princípios da 
legalidade, da moralidade, da eficiência, da impessoalidade e da publicidade; 
ee) a que reconheça vitalício no cargo o juiz com, apenas, um ano de exercício; (...) 
g) a que, no trato de indenização da propriedade pelo poder público, para qualquer 
fim, não atenda ao princípio da justa indenização. (...)”. 

 

Para Dinamarco493: 
 
 

“i. o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade deve condicionar a 
imunização dos efeitos da coisa julgada material; ii. a ofensa à moralidade 
administrativa deve afastar a autoridade da coisa julgada, quando absurdamente 
lesiva ao Estado; iii. sempre que as entidades públicas sejam chamadas a pagar, nas 
indenizações de expropriações imobiliárias, mais do que o justo valor, a coisa 
julgada não terá seus efeitos imunizados; iv. igualmente a ofensa à cidadania e 
direitos do homem deve impedir a perenização de decisões inaceitáveis em 
detrimento de particulares; v. a garantia constitucional do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado não pode ser desconsiderada, mesmo em presença de 
sentença passado em julgado”. 

 
A principal base de argumentação funda-se na afirmação de que nenhuma das 

garantias constitucionais é absoluta494. O mesmo se passa, inevitavelmente, com a segurança 
 
 
493 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 

Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 53-54. 
494 "(...) a coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao Estado Democrático de Direito, 

convive com outros princípios fundamentais igualmente pertinentes. Ademais, como todos os atos oriundos do 
Estado, também a coisa julgada se formará se presentes pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, 
de duas, uma: (a) ou a decisão não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) embora suscetível de ser 
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jurídica e a coisa julgada, não havendo, portanto, óbice à sua “relativização”, mesmo porque 

absoluto é apenas o Direito justo495. 
 

Nos dizeres de Assis496: 
 
 

“(...) o caráter absoluto emprestado à autoridade de coisa julgada sempre foi antes 
uma questão de fé e de consenso do que real impedimento à iniciativa da parte. 
Livre que é o acesso à Justiça, e a consequente formação do processo, através da 
demanda do autor, somente o acolhimento fatal e inexorável da respectiva 
preliminar (art. 301, VI), seja por força de alegação do réu, seja através de 
apreciação ex officio do juiz, provocando a extinção do segundo processo (art. 267, 
V), desestimulava o vencido a pôr em causa, outra vez, o mérito definitivamente 
julgado”. 

 
Registra-se, inclusive, forte tendência do sistema em abrir-se mão do valor 

segurança497, prestigiando-se a efetividade do processo, como se extrai dos institutos jurídicos 
 

da antecipação de tutela inaldita altera pars, da tutela especifica e da possibilidade do serem 

efetivados atos de alienação em execução provisória498. 
 
 

Costumeiramente este setor da doutrina afirma superado o tratamento da coisa 

julgada como um dogma. Neste diapasão, registre-se passagem de Wambier e Medina499: 
 
 

“Trata-se, isto sim, de uma certa desmistificação da coisa julgada. Ao que parece, o 
instituto da coisa julgada, tal qual vinha sendo concebido pela doutrina nacional, já 

 
 

atingida pela coisa julgada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista pelo próprio Estado, desde que presentes 
motivos preestabelecidos na norma jurídica, adequadamente interpretada" (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim; 
MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, págs. 25); No mesmo sentido: “(...) o valor da segurança jurídica das relações 
jurídicas não é absoluto no sistema, nem o é portanto a garantia da coisa julgada, porque ambos devem 
conviver com outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das decisões judiciárias, 
constitucionalmente prometido mediante a garantia do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)” (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada 
inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39). 

495       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 166. 

496 ASSIS, Araken. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 36. 

497 “a segurança jurídica é valor constitucional que entrou em flagrante declínio e retrocesso” (ASSIS, Araken. 
Eficácia da coisa julgada inconstitucional. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. 
ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 135); “Segurança jurídica é um termo que vem 
adaptando-se, sem, temor por juristas de renome, como um primado da modernidade que vem surgindo no 
processo civil brasileiro, onde se busca a justiça num plano prático e a verdade formal dá espaço ao mais 
próximo da verdade real” (SANTOS, Claudio Sinoé Ardenghy dos. Breve histórico da relativização da coisa 
julgada no Brasil. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 39). 

498 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 
DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 
2006, p. 342. 

499 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: RT, 2003, p. 13. 
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não corresponde mais às expectativas da sociedade, pois a segurança que, 
indubitavelmente, é o valor que está detrás da construção do conceito de coisa 
julgada, já não mais se consubstancia em valor que deva ser preservado a todo custo, 
à luz da mentalidade que vem prevalecendo”. 

 
Segundo Câmara500 e Theodoro Junior e Faria501 o fundamento teórico para a 

 

superação do aparente conflito entre os valores constitucionais em jogo, como o que se trava 
 

entre a segurança (ou intangibilidade da coisa julgada) e a supremacia da Constituição, será o 
 

princípio da proporcionalidade – cujo assento constitucional encontra-se na cláusula do 

devido processo legal –, através da técnica da ponderação de interesses502. 
 
 

Em nome da segurança jurídica, a nova decisão, que desconstitui a coisa julgada, 
 

produzirá efeitos ex nunc, irradiando seus efeitos apenas no que concerne aos atos 

supervenientes. Este o posicionamento de Theodoro Junior e Faria503, como se depreende do 
 

trecho a seguir: 
 
 

“(...) em tema de constitucionalidade, a Supremacia da Constituição não poderá se 
sobrepor à segurança jurídica, à certeza que deve nortear as relações jurídicas. No 
conflito, portanto, que exsurge do reconhecimento da coisa julgada inconstitucional 
e o efeito de sua nulidade, haverá de prevalecer a estabilidade das relações, 
finalidade que somente será atingível mediante a atribuição de eficácia ex nunc às 
decisões que a declaram”. 

 
Dentre os casos de decisões judiciais que colidem com normas constitucionais, 

 

tem sido destacado tanto na doutrina quanto na jurisprudência: (a) as hipóteses de 
 
 
 
500     CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional Processual. In: 

NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 290-291. 

501       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 186; Imperioso destacar que em 
manifestação doutrinária posterior afirmam os autores que, em decorrência do princípio da 
Constitucionalidade, não se mostra necessário utilizar-se destes métodos de superação de antinomias 
constitucionais, tendo em conta que a Supremacia da Constituição se revestiria de caráter absoluto, 
sobrepondo-se a todos os demais: THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões 
sobre o princípio da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 
181-185. 

502 “O pluralismo de ideias existentes na sociedade projeta-se na Constituição, que acolhe, através dos seus 
princípios, valores e interesses dos mais diversos matizes. Tais princípios, como temos visto no decorrer deste 
estudo, entram às vezes tensão na solução de casos concretos. Como observou Karl Engisch, a contradição 
principiológica é um fenômeno inevitável, na medida em que constitui reflexo natural das desarmonias que 
surgem numa ordem jurídica pelo fato de, na constituição desta, tomarem parte diferentes ideias fundamentais 
entre as quais se pode estabelecer conflito. Assim, a ponderação de interesses consiste justamente no método 
utilizado para a resolução destes conflitos constitucionais” (SARMENTO, Daniel. A ponderação de 
interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 97);. 

503       THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 180. 
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indenizações, pagas pela Fazenda Pública, em ações de desapropriação, que não condizem 
 

com o valor de mercado do bem expropriado, o que ofenderia o preceito de justa indenização 
 

contido na Carta Magna; e (b) as ações de investigação de paternidade na qual fora proferida 
 

sentença de improcedência por falta de prova antes do advento do exame de DNA, o que 
 

afrontaria ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, por não permitir o 
 

conhecimento, pelo interessado, de sua origem genética. Pela relevância do tema, afigura-se 
 

pertinente seu estudo de forma destacada. 
 
 
 
 
 

4.2.3.4.1 Afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana nas demandas 
 

investigatórias da ascendência biológica 
 
 
 
 

Parte da doutrina504 sustenta que as ações de investigação de paternidade que 
 

forem julgadas improcedentes por falta de provas não são aptas a formar a coisa julgada 
 

material – possibilitando-se o rejulgamento do pedido independente da propositura da ação 
 

rescisória –, por se tratar de direito indisponível, ao qual se deve perseguir a descoberta da 
 

verdade real, evitando-se injustiças. 
 
 

Sustenta-se que a aplicação cega e irrestrita do regime da coisa julgada nas ações 
 

filiatórias (e nas que versam sobre direitos indisponíveis, de modo geral) conduz, 
 

induvidosamente, a inquietações sociais e pessoais das mais diversas, uma vez que os 
 

modernos métodos de investigação científica permitem a formação de juízo valorativo 

seguro505. 
 
 

Como não foram exauridos todos os meios de prova disponíveis para formar o 
 

convencimento do juízo, em especial com a ausência de produção do exame técnico 
 
 
 

504 FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas ações relativas à 
filiação. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006; CRUZ, José Aparecido da. Averiguação e investigação de paternidade no Direito 
Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001; SIMAS FILHO, Fernando. A prova na 
investigação de paternidade. 6. ed. Curitiba: Juruá, 1998. MADALENO, Rolf. A coisa julgada na 
investigação de paternidade. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (coord.). Grandes Temas da Atualidade – DNA 
como meio de prova da Filiação. Rio de Janeiro: Forense, 2000; WELTER, Belmiro Pedro. Direito de 
Família: Questões Controvertidas. Porto Alegre: Síntese, 2000. 

505 FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas ações relativas à 
filiação. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 63. 
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determinativo da identidade biológica, popularmente conhecido como “teste do DNA” (siglas 
 

da expressão americana deoxyribonucleic acid, equivalente, no vernáculo, a ácido 

desoxirribonucleico – ADN506), resta impossível o atingimento da certeza absoluta no 

comando jurisdicional, o que impossibilitaria a formação da coisa julgada material507. 
 
 

Mesmo que não possa ser considerado o único meio de prova nestes tipos de 
 

demanda, sustenta-se que, com o advento do exame de DNA, e sua aptidão para a adequação 
 

da verdade do processo à verdade fática, os demais meios de provas tornaram-se 
 

ultrapassados, obsoletos e desnecessários. 
 
 

De outra banda, a interpretação histórica da filiação no direito pátrio conduz ao 
 

mesmo resultado. No Código Civil de 1916, as influências patrimoniais e individualistas da 
 

concepção liberal originaram a noção de filiação lastreada no caráter biológico, 

correspondendo ao “laço existente entre a pessoa que nasce e os seus genitores”508. 
 
 

O sistema, ao qual esta noção de filiação se integrava, baseava-se na presunção 
 

pater is est quaem núpcias demonstrant, imputando a paternidade do filho – em nome da 

segurança jurídica, por ficção legal – ao marido casado com a sua mãe. Segundo Fachin509: 
 
 

“(...) a verdade biológica era, portanto, uma verdade proibida. Filho era somente o 
filho no sentido jurídico. A descendência genética podia (e deveria) coincidir com a 
concepção do direito; caso contrário, ao banimento do sistema se empurram os 
filhos que não se submetiam aos estritos limites da lei”. 

 
Esse panorama levava a que as ações investigatórias da paternidade restassem 

 

reservadas aos filhos concebidos fora das relações matrimoniais. 
 
 
506 O exame de DNA possibilita a determinação da paternidade com uma probabilidade de 99,999% de êxito, 

razão pela qual lhe é atribuída a qualidade de certeza científica. Sobre o ponto, registre-se que: “a 
probabilidade de se encontrar ao acaso duas pessoas com a mesma impressão digital do DNA é de 1 em cada 
30 bilhões. Como a população da Terra é estimada em 5 bilhões de pessoas (com 2.5 bilhões de homens) é 
virtualmente impossível que haja coincidência” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo 
tratamento da coisa julgada nas ações relativas à filiação. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 59. 

507 “(...) não se pode acobertar com o manto da coisa julgada ações nas quais não foram exauridos todos os meios 
de prova, inclusive científicos (como o DNA), seja por falta de condições das partes interessadas, por incúria 
dos advogados, por inércia do Estado-juiz. Em outras palavras, não faz coisa julgada material a decisão judicial 
em ações filiatórias nas quais não se produziu a pesquisa genética adequada, seja por que motivo for” 
(FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas ações relativas à 
filiação. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 64); “Somente haverá coisa julgada material nas ações de investigação e contestação de 
paternidade quando tiverem sido produzidas todas as provas, documental, testemunhal, pericial, notadamente o 
exame genético DNA e, depoimento pessoal” (WELTER, Belmiro Pedro. Direito de Família: Questões 
Controvertidas. Porto Alegre: Síntese, 2000, p. 75). 

508 ESPÍNOLA, Eduardo. A família no Direito Civil Brasileiro. 1. ed. Campinas: Bookseller, 2001, p. 490. 
509 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade – relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 20. 
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Paulatinamente, este regramento foi sendo modificado. Inicialmente, pelas Leis 
 

6.515, de 26 de dezembro de 1977, e 7.250, de 14 de novembro de 1984 e, posteriormente, e 
 

de forma avassaladora, pela Lei Fundamental de 1988. Com isso, foram extirpadas do sistema 
 

jurídico as presunções de paternidade e todas as formas de discriminação entre os filhos, 
 

fazendo com que se permitisse a investigação quanto à condição jurídica de filho, 
 

independentemente ao estado civil ou ao parentesco dos investigados. O mais importante, no 
 

entanto, parece ter sido a submissão da questão ao princípio da dignidade da pessoa 

humana510, pedra de toque de todo o sistema jurídico nacional, consubstanciado no artigo 1º, 
 

inciso III, da Cartha Magna. 
 
 

Diante destes argumentos, advoga-se a submissão das ações filiatórias a um 
 

sistema de coisa julgada diferenciado, a depender da profundidade das provas produzidas no 
 

processo, mesmo que não haja expressa previsão em lei neste sentido, pois as regras 
 

ordinárias que disciplinam a coisa julgada não podem contrariar preceitos constitucionais, 
 

sobrepondo-se aos direitos mínimos da existência humana, como a verdade sobre a 

paternidade511. 
 
 

Os Tribunais Superiores admitiram esta tese em alguns julgados. No STJ, tem-se 

como paradigma o Recurso Especial nº 226.436512 e, no STF, o leading case foi o recém 

julgado Recurso Extraordinário nº 363.889/DF513, cujas ementas foram assim redigidas, 
 

respectivamente: 
 
 

PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REPETIÇÃO DE 
AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA, QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. COISA JULGADA. MITIGAÇÃO. 
DOUTRINA. PRECEDENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. EVOLUÇÃO. 
RECURSO ACOLHIDO. 
I - Não excluída expressamente a paternidade do investigado na primitiva ação de 
investigação de paternidade, diante da precariedade da prova e da ausência de 

 
 
510 “(...) a dignidade da pessoa humana, insculpida como motor de propulsão da nova ordem jurídica (art. 1º, III, 

CR), impõe uma nova visão da filiação, uma vez que confere a todos o direito à vida digna, iniciada, por 
evidente, pela inserção no ambiente familiar. Assim, tornou-se inadmissível qualquer vedação ou restrição aos 
direitos fundamentais do cidadão, ressaltando o caráter absoluto da dignidade do homem” (FARIAS, Cristiano 
Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas ações relativas à filiação. In: DIDIER 
JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 
59). 

511 FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas ações relativas à 
filiação. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
JusPODIVM, 2006, p. 65. 

512 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma. Recurso Especial nº 226.436, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Julgado em 28.06.2001 e publicado no DJ em 04.02.2002. 

513 BRASIL; Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 363.889/DF, Rel. Min. Dias 
Toffoli. Julgado em 02.06.2011 e publicado no DJe em 16.12.2011. 
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indícios suficientes a caraterizar tanto a paternidade como a sua negativa, e 
considerando que, quando do ajuizamento da primeira ação, o exame pelo DNA 
ainda não era disponível e nem havia notoriedade a seu respeito, admite-se o 
ajuizamento de ação investigatória, ainda que tenha sido aforada uma anterior com 
sentença julgando improcedente o pedido. 
II — Nos termos da orientação da Turma, "sempre recomendável a realização de 
perícia para investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao julgador um 
juízo de fortíssima probabilidade, senão de certeza" na composição do conflito. 
Ademais, o progresso da ciência jurídica, em matéria de prova, está na substituição 
da verdade ficta pela verdade real. 
III - A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de 
investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas palavras de 
respeitável e avançada doutrina, quando estudiosos hoje se aprofundam no reestudo 
do instituto, na busca sobretudo da realização do processo justo, "a coisa julgada 
existe como criação necessária à segurança prática das relações jurídicas e as 
dificuldades que se opõem à sua ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se 
pode olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar 
acima da segurança, porque sem Justiça não há liberdade". 
IV - Este Tribunal tem buscado, em sua jurisprudência, firmar posições que atendam 
aos fins sociais do processo e às exigências do bem comum. 

 
 
 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM 
FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE 
EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA 
REALIZAÇÃO.     REPROPOSITURA     DA     AÇÃO. POSSIBILIDADE,     EM 
RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA 
IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO 
DE PERSONALIDADE. 
1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura 
de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as 
mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte 
interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o 
Estado não ter custeado a produção dessa prova. 
2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de 
paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo 
genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio 
de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal 
vínculo. 
3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito 
fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 
personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à 
igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da 
paternidade responsável. 
4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto 
com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação 
a pessoa identificada. 
5. Recursos extraordinários conhecidos e providos. 
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4.2.3.5 Mecanismos para a desconsideração atípica da coisa julgada material 
 
 
 
 

A inexistência de previsão expressa para a desconsideração da coisa julgada para 
 

as hipóteses examinadas nos capítulos acima, assim como o transcurso do prazo decadencial 
 

plasmado no artigo 495 do Código de Processo Civil nos casos em que, em tese, seria cabível 
 

a ação rescisória, não devem ser tidos como óbice para tal intento, como se pode extrair do 

seguinte excerto de Dinamarco514: 
 
 

“A escolha dos caminhos adequados à infringência da coisa julgada em cada caso 
concreto é um problema bem menor e de solução não muito difícil, a partir de 
quando se aceite a tese da relativização dessa autoridade - esse, sim, o problema 
central, polêmico e de extraordinária magnitude sistemática, como procurei 
demonstrar. Tomo a liberdade de tomar à lição de Pontes de Miranda e do leque de 
possibilidades que sugere, como: a) a propositura de nova demanda igual à primeira, 
desconsiderada a coisa julgada; b) a resistência à execução, por meio de embargos a 
ela ou mediante alegações incidentes ao próprio processo executivo; e c) a alegação 
incidenter tantum em algum outro processo, inclusive em peças defensivas”. 

 
Sustenta-se a fungibilidade dos meios processuais para a desconsideração da coisa 

julgada, através de mecanismos equivalentes à ação rescisória515, fazendo-se uso da 

instrumentalidade das formas, pois somente a atipicidade516 relevante produz a nulidade do 
 

ato. Para tanto, não importa o fato de se tratar de nulidade cominada ou não, absoluta ou 
 

relativa. Em qualquer hipótese, somente a ocorrência de prejuízo determina a decretação da 

invalidade do ato. E o prejuízo deve ser analisado em função do escopo do processo517. 
 

Neste ínterim, Parente518 admite o manejo dos embargos à execução, da objeção 
 

de pré-executividade e da querela nullitatis, que seria cabível em razão da gravidade do vício 
 
 
 
 
 
514 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 

(coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 69. 
515 “(...) necessária visão processual da teoria das nulidades, podem-se vislumbrar alguns mecanismos no sistema 

cujo corolário, em última análise, compatibiliza-se com os fins da demanda rescisória” (PARENTE, Eduardo 
de Albuquerque. Institutos equivalentes à ação rescisória. Revista de processo, vol. 112. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 133). 

516 “(...) o exercício da jurisdição, à medida que dá resposta aos reclamos de tutela, deve igualmente reputar-se 
atípico, isto é, desvinculado de modelos apriorísticos que possam limitar a declaração ou atuação de direitos ou 
interesses reconhecidos na órbita substancial. Atípicas, portanto, são as formas de tutela jurisdicional, que 
devem estar em consonância com os limites decorrentes do direito material” (YARSHEL, Flavio Luiz. Tutela 
Jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 189. 

517 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo – influência do direito material sobre o processo. 
2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 34-35. 

518 PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Institutos equivalentes à ação rescisória. Revista de processo, vol. 
112. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 133-139). 
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de inconstitucionalidade a ser equiparado àquele que decorre da nulidade da citação519. 

Segundo Fabrício520, do ponto de vista dos efeitos, os vícios que as sentenças podem 
 

apresentar são agrupáveis em três grandes classes: a. a dos que resistem à eficácia preclusiva 
 

da coisa julgada; b. a daqueles que podem servir de fundamento para a desconstituição da 
 

sentença através de rescisória e; c. a dos vícios que dispensam o uso da rescisória, sendo 
 

alegáveis via embargos à execução. 
 
 

Os mesmos instrumentos são defendidos por Siqueira521, à exclusão da objeção de 
 

pré-executividade, e acrescentando o mandado de segurança e a ação rescisória, fundada no 
 

inciso V do artigo 485 do CPC. Quanto ao prazo decadencial de dois anos, advoga a 
 

necessidade de se proceder a filtragem constitucional do artigo 495 e que seja permitido a 

propositura do pleito rescisional a qualquer tempo522. 
 
 

No que concerne ao mandado de segurança, sustenta-se que os tribunais pátrios 
 

têm admitido, sem maiores problemas, o manejo deste remédio heróico para impugnar atos 
 

judiciais. O Supremo Tribunal Federal exige, para deferimento do writ, que o ato impugnado 
 

seja caracterizado como decisão teratológica (ilegalidade flagrante) e capaz de gerar dano 

irreparável e que eventual recurso cabível não seja capaz de obstá-lo523. Todos estes requisitos 
 

estão presentes quando se tem em conta coisa julgada inconstitucional. 
 
 

No mesmo sentido do exposto até então sobre o cabimento do mandado de 

segurança contra a coisa julgada inconstitucional, registre-se a posição de Dantas524 e 

Sandes525, respectivamente: 
 
 
 
 
 
519 “O vício de inconstitucionalidade a macular a coisa julgada é tão grave que, aos moldes do que acontece com 

o vício de citação mencionado, também encontra guarida nos embargos à execução, mais especificamente, no 
art. 741, parágrafo único, CPC (...). Se recebe o mesmo tratamento pelo direito positivo, a mesma sorte merece: 
cabe, portanto, a impugnação da sentença com trânsito em julgado assim maculada, através da ação 
declaratória de nulidade” (SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. A coisa julgada inconstitucional. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 204). 

520 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória. Revista de 
processo, vol. 48. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p. 9. 

521 SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. A coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 145-208. 

522 SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. A coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 162. 

523 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Mandado de segurança contra ato judicial – decisão teratológica. Revista de 
Processo, nº 70. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 181. 

524 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: Declaração Judicial de Inexistência. Fórum Administrativo, 
n° 15. Belo Horizonte: Fórum, 2002, p. 602. 
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“(...) quem quer que esteja diante de uma coisa julgada inconstitucional, tem o 
direito líquido e certo de contra ele se insurgir, exatamente pelo fato de que 
inconstitucionalidade é a pior das ilegalidades e a existência desta é pressuposto para 
a impetração de remédio heróico”. 

 
“(...) mandado de segurança como instrumento capaz de conferir efeito rescisório à 
decisão transitada em julgado, proferida com violação das normas ou princípios 
constitucionais. (...) O fato de a lei prever a existência de ação rescisória para o 
reexame da decisão transitada em julgado não impede a utilização do mandado de 
segurança, pois toda pretensão passível de proteção pela ação mandamental também 
o é por uma via ordinária”. 

 
Para Theodoro Junior526 a ação rescisória não deve ser utilizada para a arguição de 

 

inconstitucionalidade de decisão judicial, pois ela não se presta à declaração de nulidade da 

sentença527, mas de desconstituição de sentença válida, além de estar sujeita a curto prazo 
 

decadencial. A inconstitucionalidade da coisa julgada poderia ser reconhecida, até de ofício, a 
 

qualquer tempo, em ação rescisória não sujeita a prazo, em ação declaratória de nulidade ou 

ainda em embargos à execução528. 
 
 
 
 
4.2.4 Argumentos contrários à desconsideração atípica da coisa julgada 
 
 
 
 
4.2.4.1 Injustiça da decisão 
 
 
 
 

A injustiça da decisão sequer autoriza a desconsideração da coisa julgada através 

dos mecanismos tipicamente previstos no ordenamento jurídico vigente529, não havendo 
 
 
525 SANDES, Márcia Rabelo. Mandado de segurança contra coisa julgada inconstitucional: admissibilidade e 

aspectos processuais. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 381-392. 

526 THEODORO JUNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada 
inconstitucional (CPC, art. 741, parágrafo único). Revista dos Tribunais, vol. 841. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, nov. 2005, p. 68. 

527 À respeito dos mecanismos processuais para impugnar sentenças nulas, registre-se posição de Nascimento, no 
seguinte sentido: “Nas sentenças nulas, os vícios inerentes ao conteúdo de inconstitucionalidade por eles 
veiculados podem ser atacados, sem necessidade de observância de tempo ou de procedimento específico, já 
que decretam a inexigibilidade do título executivo sentencial, por força do parágrafo único do art. 741, do 
Código de Processo Civil (...)” (NASCIMENTO, Carlos Valder do. Por uma teoria da coisa julgada 
inconstitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 188). 

528     THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da 
intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 189. 

529 “(...) a ‘injustiça de decisão’ nunca foi e, a meu ver, jamais poderá ser, fundamento para afastar o império da 
coisa julgada” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Coisa julgada relativa? In: DIDIER JUNIOR, Fredie 
(coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 
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possibilidade de se sustentar a “relativização” da coisa julgada com base na suposta injustiça 

da decisão530. 
 

Não se desconhece que o processo é visto como instrumento de acesso à justiça531, 

mas não há justiça sem segurança jurídica532. Já se afirmou em sede doutrinária que “em linha 
 

abstrata não se pode dizer que exista uma sentença injusta, e porque o sucumbente não a 

impugna, tal sentença passa em julgado e tem plena eficácia”533. A posição que até hoje 
 

prevalece está ligada à ideia de que o Direito – e a norma do caso concreto produzida pelo 

Judiciário – é válido porque assim declarado pelo ‘soberano’, e não porque é justo534. 
 
 
 

2006, p. 275); “(...) a injustiça de uma sentença é, para o Direito Processual, relevante apenas como 
fundamento de recurso. Tornada irrecorrível a sentença, seja por terem esgotado todos os recursos, seja por ter 
decorrido in albis o prazo para sua interposição, a eventual injustiça da sentença perde totalmente sua 
relevância processual” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional 
Processual. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 300); ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa 
julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 78; NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização 
(desconsideração) da coisa julgada e o Estado democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 
261; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258. 

530 “Fora dos limites do ordenamento jurídico, não é possível se questionar a justiça do julgamento ainda que o 
juiz tenha se distanciado do direito material, indeferido provas relevantes ou mesmo apreciado mal aquelas 
encartadas aos autos. Não se pode, por isso, admitir a ‘relativização’ ainda que tenha havido grave injustiça” 
(LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada inconstitucional” e 
embargos à execução do art. 741, par. ún. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 300). 

531 “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” (THEODORO JUNIOR, Humberto; 
FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle. 
In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 149); CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites 
objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 
591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 
159. 

532 “(...) conflito que aflige desde sempre aos operadores, ou seja, o choque de opções representado de um lado 
pela justiça concreta e de outro pela segurança jurídica decorrente da lei, ainda que a custo de uma eventual e 
aparente injustiça individual. O outro lado da moeda, contudo, destaca que a ausência de segurança jurídica 
representa uma extraordinária e indiscutível injustiça social” (PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e 
relativização da coisa julgada. Revista de Processo, vol. 112. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 27). 

533 COSTA, Sergio. Manuale di diritto processuale civile. 5. ed. Turim: UTET, 1980, p. 379 apud CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 12. 

534 Marinoni, no entanto, mostra-se preocupado com a afirmação pura e simples de validade das decisões 
judiciais exclusivamente por ter sido proferida pelo Estado-Juiz: “Por já se haver superado as bases do 
positivismo normativista de Kelsen e Hart, afirmar-se secamente que determinada decisão é definitiva 
simplesmente porque proferida pelo Estado-Juiz externa uma posição despreocupada com as novas realidades. 
Pode-se afirmar com convicção que o ordenamento jurídico brasileiro não é partidário absoluto da concepção 
hobbesiana de direito. Prova disto, no âmbito da legitimidade das decisões judiciais, é a própria existência de 
hipóteses legais de relativização da coisa julgada mediante a ação rescisória” (MARINONI, Luiz Guilherme. O 
princípio da segurança dos atos jurisdicionais ( a questão da relativização da coisa julgada material). In: 
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Registre-se a posição sustentada por Jauernig535: 
 
 

“(...) a intangibilidade da declaração transitada em julgado não pode ser aplicada 
sem excepções. Questiona-se sob que pressupostos pode ser admitida a ofensa do 
caso julgado. Não é permitida a revogação ou alteração da sentença por simples 
incorreção. Senão, bastaria a simples afirmação da incorreção para impugnar 
qualquer sentença com trânsito em julgado e, assim, poderia repetir-se, novamente, 
qualquer processo findo. A parte vencedora no processo (anterior) seria forçada a 
discutir sempre de novo com a parte contrária e apenas seriam decisivos a 
obstinação e o poder financeiro, quando a calma chegasse. Desse modo, o caso 
julgado perderia o seu significado. É mais suportável que uma sentença incorreta 
exista e deva aceitar-se, que qualquer sentença possa ser impugnada a todo o 
momento. Assim, o caso julgado garante que, mesmo no caso concreto, domine a 
segurança jurídica e desse modo um elemento essencial do Estado de direito e isto 
significa que     um princípio constitucional do GG [Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland] é realizado”. 

 
Mesmo o caso em que a decisão trânsita em julgado tenha sido proferida em 

 

processo no qual o réu tenha restado revel por vício no ato citatório, que evidentemente lesa 
 

as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, consubstanciadas na cláusula do 
 

due process of law, não se cogita da injustiça da decisão. Evidentemente esta decisão deve ser 
 

desconstituída, mesmo se passado o prazo para sua rescisão, conforme mencionado, por 
 

conter erro in procedendo. No entanto, para o que interessa nesta quadra do estudo, a justiça 
 

do conteúdo decisório resta fora de questão, até mesmo porque a sentença pode ter sido 
 

proferida nos interesses do réu revel, e, nem por isso, o vício da citação ter-se-á suprido. 
 
 

É que o legislador dos tempos modernos, e não apenas no Brasil, tem qualificado 
 

a injustiça da sentença um mal menor, se confrontado com a necessidade da estabilidade das 

decisões judiciais configuradoras da certeza jurídica536. Entre o justo absoluto, utópico, e o 
 

justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na 
 

maioria dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é 

consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material537. Descumprir-se a coisa 
 
 

DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e 
atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 231-232). 

535 JAUERNIG, Othmar. Direito processual civil. Trad. port. de F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002, p. 
335-336 apud CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, 
Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
Juspodium, 2006, p. 23. 

536 “A segurança das relações sociais exige que a autoridade da coisa julgada, uma vez estabelecida, não fique 
demoradamente sujeita à possibilidade de remoção. Ainda quanto às sentenças eivadas de vícios muito graves, 
a subsistência indefinida da impugnabilidade, incompatível com a necessidade de certeza jurídica, não 
constituiria solução aceitável no plano da política legislativa, por mais que em seu favor se pretendesse 
argumentar com o mal que decerto representa a eventualidade de um prevalecimento definitivo do erro” 
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. v. 5. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 238). 

537 “É fora de dúvida que a vitória teórica da teoria processual da coisa julgada permite imaginar a estabilização 
de posições jurídicas processuais ‘injustas’ ou incorretas. Aliás, é até comum no sistema jurídico que a 
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julgada é negar o próprio Estado democrático de direito, fundamento da República 

brasileira538. 
 
 

Mesmo alguns defensores da desconsideração atípica da coisa julgada material 
 

afirmam não ser possível esta desconsideração tendo como fundamento a injustiça do 

conteúdo da decisão539. Assim, Armelin540, afirma que: 
 
 

“(...) é fundamental não entender a possibilidade excepcional de relativização da 
coisa julgada como uma autorização para a sua desconsideração sob pretexto 
simples de injustiça, não atendendo à sua função indispensável na manutenção da 
segurança jurídica e de todas as consequências sociais dele defluentes, além 
daquelas inerentes ao plano exclusivamente jurídico. (...) o afã em atingir a Justiça 
nas decisões judiciais não deve permitir que a vida social seja conturbada pela 
eternização de litígios que se renovam. As decisões injustas vêm de longe. Basta 
atentar-se ao julgamento de Cristo. Nem por isso constituíram-se em fatores de 
desagregação social, que pode resultar de um alto grau de insegurança jurídica 
afetando aquela sociedade.”. 

 
Nery Junior541 chega mesmo a associar a tese da desconsideração atípica da coisa 

 

julgada calcada na injustiça da decisão ao Nazismo, afirmando tratar-se de instrumento de 
 

totalitarismo, senão veja-se: 
 
 

“Adolf Hitler assinou, em 15.7.1941, a Lei para a Intervenção do Ministério Público 
no Processo Civil, dando poderes ao parquet para dizer se a sentença seria justa ou 
não, se atendia aos fundamentos do Reich alemão e aos anseios do povo alemão (art. 
2º da gesetz über die Mitwirkung dês Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen 
[StAMG] – RGBI I, p. 383). Se o Ministério Público alemão entendesse que a 
sentença era injusta, poderia propor ação rescisória (Wiederaufnahme des 

 
 

segurança estabilize situações cujo conteúdo não é conforme o direito. Isso não ocorre apenas no processo, mas 
também no direito privado, no direito constitucional, administrativo, tributário, penal, etc.” (CABRAL, 
Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e 
transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 161). 

538 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. 
ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 254. 

539 “Mesmo a doutrina favorável, em maior ou menor medida, à proposta ‘relativizadora’ não pode deixar de 
advertir-se da insuficiência, para justificá-la, da mera invocação de eventual ‘injustiça’ contida na sentença 
passada em julgado. Condicionar a prevalência da coisa julgada, pura e simplesmente, à verificação da justiça 
da sentença redunda em golpear de morte o próprio instituto. Poucas vezes a parte vencida se convence de que 
sua derrota foi justa. (...) Nem adianta muito restringir o alcance do substantivo ‘injustiça’ apondo-lhe o 
adjetivo ‘grave’ ou outro equivalente (‘flagrante’, ‘abusiva’ e por aí além)” (BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. Temas de Direito 
Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 249). 

540 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização 
da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 98; No sentido do 
texto: CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional Processual. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 292. 

541 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
Democrático de Direito. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 260. 
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Verfahrens) para que isso fosse reconhecido. A injustiça da sentença era, pois, uma 
das causas de sua rescindibilidade pela ação rescisória alemã nazista. Interpretar a 
coisa julgada, se justa ou injusta, se ocorreu ou não, é instrumento de totalitarismo, 
de esquerda ou de direita, nada tendo a ver com democracia, com Estado 
democrático de direito. Desconsiderar a coisa julgada é ofender a Carta Magna, 
deixando de dar aplicação ao princípio fundamental do Estado democrático de 
direito (CF 1.º caput)”. 

 
É óbvio que uma teoria que conseguisse fazer com que todos os processos 

 

terminassem com um julgamento justo seria a ideal. Mas, na sua falta, não há dúvida de que 
 

se deve manter a atual concepção de coisa julgada material, sob pena de serem cometidas 

injustiças muito maiores dos que as pontuais e raras levantadas pela doutrina542. 
 
 

Pela clareza e pertinência ao que acaba de ser exposto, transcreve-se o seguinte 

ensinamento de Barbosa Moreira543: 
 
 

“Naturalmente se concebe que, em algum caso, a coisa julgada se desvie daquilo que 
existia, segundo o direito material. Os juízes não gozam da prerrogativa da 
infalibilidade: podem apreciar mal a prova, resolver erroneamente as quaestiones 
iuris; ou talvez o interessado não estivesse em condições de demonstrar o fato 
constitutivo de seu direito, porque, digamos, fora destruído o documento decisivo. A 
sentença terá sido, porventura, injusta. De sua possível injustiça, todavia, só há 
cogitar se ainda é utilizável algum meio de tentar modificá-la. Formada a res 
iudicata, corre-se sobre a questão uma cortina opaca, que apenas disposição legal – a 
titulo excepcional, repita-se – pode consentir que se afaste”. 

 

Ademais, como observado por Silva544, seria temerário admitir-se a 
 

desconsideração atípica da coisa julgada com base em “grave” ou “séria” injustiça, por ser 

este um pressuposto indeterminado545, na medida em que, não sendo um valor absoluto, a 
 

justiça pode variar, não apenas no tempo, mas entre pessoas ligadas a diferentes crenças 
 
 

542 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 248; No mesmo sentido: CARREIRA, 
Guilherme Sarri. A inexigibilidade do título executivo em face da declaração de inconstitucionalidade – uma 
análise dos arts. 475-L, §1º, e 741, parágrafo único, do CPC. Revista de Processo, vol. 198. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 413. 

543 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 243. 

544     SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Coisa julgada relativa? In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
274-275. 

545 No mesmo sentido: “Não obstante, gostaríamos de salientar, de um lado, a ausência de precisão conceitual 
sobre o que é ‘injustiça’ (...). Ora, o parâmetro da ‘gravidade’ da ‘injustiça’, apta a permitir a quebra da coisa 
julgada, levaria certamente a uma imensa abertura à potencial revisão da coisa julgada, com poucas restrições 
teórico-doutrinárias, conferindo assim amplos poderes ao juiz para decidir, sem critérios, quando seria possível 
ignorar a estabilidade adquirida. De fato, não podemos deixar totalmente ao talante do juiz, pelo evidente risco 
de arbítrio, decidir quando e como deve haver desconsideração da coisa julgada. Lembremos que a quebra 
discricionária da res iudicata sempre esteve associada a regimes autoritários” (CABRAL, Antonio do Passo. 

 

Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, mudança e transição de 
posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 159-160). 
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políticas, morais e religiosas, numa sociedade democrática que se vangloria de ser tolerante e 
 

pluralista quanto a valores. Tal cenário acabaria por destruir o próprio instituto da res 

judicata546. 
 
 

Em função da mencionada indeterminabilidade, o princípio da justiça penetra em 
 

todas as unidades normativas do ordenamento, fazendo com que todos o proclamem, 
 

tornando-se um lugar-comum, que se presta para justificar interesses antagônicos, tal como o 
 

autor pede em nome da “justiça”, o réu contesta em nome da “justiça”, o juiz julga em nome 

da “justiça” e o tribunal reforma em nome da “justiça”547. 
 

Do voto-vista proferido no julgamento do Recurso Especial nº 554.402/RS548 
 

colhe-se a seguinte lição de Fux: 
 
 

“(...) a segurança jurídica, como princípio, sobrepõe-se à suposta pretensão de 
realizar justiça tendo como preço a eliminação da coisa julgada, pilar que distingue a 
jurisdição das demais funções do Estado. (...) o princípio da segurança jurídica 
informa o desate da questão sobre a relativização do caso julgado que visa a 
eternizar as dúvidas geradas pelo conflito intersubjetivo, esvaziando por completo o 
escopo da tutela jurisdicional, comprometido com a segurança e a estabilidade 
sociais. O sistema constitucional brasileiro desautoriza a relativização da coisa 
julgada, ciente de seu compromisso com a estabilidade e a segurança jurídica da 
sociedade, tanto que o instituto vem sendo insculpido nas garantias fundamentais, 
mercê de solidificar-se somente após longo processo de maturação da decisão 
judicial, desafiada pelo pródigo sistema recursal brasileiro, impugnável pela ação 
autônoma de impugnação de caráter rescindente, mercê de sua ratio essendi não 
vedar que oportuno tempore se possa interpretar decisão judicial retirando-lhe o 
alcance a qualquer momento, salvo se este também se torna objeto de declaração que 
assuma o caráter de incontrovertibilidade, como no caso em exame; A legislação 
processual impede o rejulgamento da lide, máxime se superado o prazo de 
interposição da ação rescisória, quando então exsurge a coisa soberanamente 
julgada”. 

 
Conforme registra Nojiri549, “um dos (inúmeros) pontos fracos da tese de 

 

relativização da coisa julgada encontra-se na impossibilidade de se afirmar, com objetividade, 
 
 
 
 
546 “(...) entendo que a asserção feita pelo Ministro Delgado de que os efeitos da coisa julgada ‘devem prestar 

homenagem absoluta aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e do justo’ (...) 
exerce, inevitavelmente, um efeito exterminador da coisa julgada! Além disso, o que seria uma ‘grave’ 
injustiça capaz de autorizar que a coisa julgada não fosse observada? (...) aceitando suas premissas, parece-me 
que nada mais restará do instituto. Afinal, que sentença não poderia ser acusada de ‘injusta’; e qual a injustiça 
que não poderia ser tida como ‘grave’ ou ‘séria’?” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Coisa julgada relativa? 
In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e 
atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 276). 

547 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
324. 

548 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial nº 554.402/RS. Relator Ministro 
José Delgado. Julgado em 21.09.2004. Publicado em 01.02.2005. 
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quais os casos que podem ou devem ser julgados novamente, ainda que tenham sido 
 

apreciados no tempo devido pelo órgão competente”. 
 
 

Retornando à questão dos planos da existência, validade e eficácia dos atos 
 

jurídicos, faz-se mister, a essa altura, analisar a questão da eficácia dos atos processuais, que 
 

podem ser constitutiva, declaratória e preclusiva. Enquanto a primeira relaciona-se à 
 

desconformidade entre a situação jurídica formada e a que a precedeu, a segunda representa a 
 

conformidade entre elas. No que concerne à eficácia preclusiva a situação jurídica formada 
 

independe da conformidade ou desconformidade com a situação anterior. Nestes casos, 
 

abstrai-se do passado, sendo irrelevante que se haja ou não divergido da situação preexistente. 
 
 

A coisa julgada material se insere nesta categoria das eficácias preclusivas. Neste 

diapasão, tem-se a seguinte lição de Barbosa Moreira550: 
 
 

“(…) faz-se tábua rasa dessa situação; todo e qualquer efeito que haja de ser 
produzido emanará da nova situação. (…) Desde que ela se configure, já não há 
lugar – salvo expressa exceção legal – para indagação alguma acerca da situação 
anterior. Não porque a res iudicata tenha a virtude mágica de transformar falso em 
verdadeiro (ou, conforme diziam textos antigos em termos pitorescos, de fazer do 
quadrado redondo, ou do branco preto), mas simplesmente porque ela torna 
juridicamente irrelevante – sempre com a ressalva acima – a indagação sobre falso e 
verdadeiro, quadrado e redondo, branco e preto”. 

 
 
 
 
4.2.4.2 Impossibilidade jurídica de produção dos efeitos da decisão 
 
 
 
 

A crítica que se lança ao argumento da inexistência de coisa julgada material nos 
 

casos em que se revele a impossibilidade de manifestação dos efeitos oriundos da sentença no 
 

mundo dos fatos consiste na vinculação entre os conceitos de res iudicata e efeito da sentença 
 

que carece não apenas de suporte legal, mas de apoio doutrinário maciço. 
 
 

Segundo Barbosa Moreira551, “sua falta básica reside em fazer depender a 
 

conclusão (inexistência da coisa julgada material) de uma premissa teórica que nada tem de 
 
 
549 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
320. 

550 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 242-243. 

551 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 251. 
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pacífica, a saber a de que a auctoritas rei iudicatae é algo que se vincula unicamente aos 
 

efeitos da sentença”. 
 
 

No intuito de rebater o argumento utilizado por Dinamarco552 de que no direito 
 

americano mais importaria a realidade que a estabilidade, como um dos fundamentos da 
 

inocorrência de coisa julgada material quando os efeitos revelam-se impossíveis de se 

produzirem, Marinoni553 afirma que esta posição é isolada entre os americanos, prevalecendo 
 

na doutrina mais abalizada a noção que “the purpose of a lawsuit is not only to do substantial 
 

justice but to bring a end to controversy. It is important that judgements of the court have 

stability and certainty”554. 
 
 
 
 
4.2.4.3 Coisa julgada como Direito Fundamental 
 
 
 
 

Ao responder a própria formulação a respeito de ser a coisa julgada um direito 
 

fundamental ou uma mera regra de caráter técnico processual e de hierarquia 

infraconstitucional, Greco555 conclui que: 
 
 

“a coisa julgada é uma importante garantia fundamental e, como tal, um verdadeiro 
direito fundamental, como instrumento indispensável à eficácia concreta do direito à 
segurança, inscrito como valor e como direito no preâmbulo e no caput do artigo 5º 
da Constituição de 1988”. 

 
 
 
 
 
 

552 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 48. 

553 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais ( a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 242. 

554 JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geofrey C.; LEUBSDORF, John. Civil Procedure. 4. ed. Boston: Little, 
Brown and Company, 1992, p. 581 apud MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos 
jurisdicionais ( a questão da relativização da coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
242. 

555 GRECO, Leonardo. Efeitos da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: 
Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 224. No mesmo sentido, 
reconhecendo à coisa julgada o status de garantia fundamental: CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização 
da coisa julgada material. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 22; NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da 
Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: 
Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006.. 
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Da mesma forma, Dinamarco556 admite à coisa julgada a qualidade de garantia 
 

fundamental, afirmando, ao comentar o disposto no inciso XXXVI do artigo 5º da Carta 
 

Política que: 
 
 

“o constituinte minus dixit quam voluit, tendo essa garantia uma amplitude mais 
ampla do que as palavras poderiam pensar. (...) também os juízes são proibidos de 
exercer a jurisdição outra vez sobre o caso e as partes já não dispõem do direito de 
ação ou de defesa com meios de voltar a veicular em juízo matéria já decidida. (...) 
Com esses contornos, a coisa julgada é mais que um instituto de direito processual. 
Ela pertence ao direito constitucional (...)”. 

 
A doutrina mundial reconhece o instituto da coisa julgada material como elemento 

 

de existência do Estado Democrático de Direito. A Supremacia da Constituição está na 
 

própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento 
 

da República (artigo 1.º, caput, da Constituição), não sendo princípio que possa opor–se à 
 

coisa julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando 
 

se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao instituto tratamento jurídico 
 

inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe- 
 

se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou 
 

seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito, que não pode ser apequenado 
 

por conta de algumas situações, velhas conhecidas da doutrina e jurisprudência, como é o 

caso da sentença injusta557. 
 
 

Em que pese a Lei Fundamental não ter se ocupado da definição da coisa julgada 
 

– o que realmente não se era esperado – sendo esta encontrada no plano infraconstitucional 

(artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e artigo 467 do Código de Processo Civil)558, 
 

que delimita seu âmbito de atuação e estabelece os seus limites subjetivos e objetivos, ela 

costuma ser tida como característica essencial da jurisdição de conhecimento559, conforme 
 

será estudado a seguir. Afirmar que a coisa julgada não possui envergadura constitucional tão 
 

somente pelo fato de não ter sido disciplinada pela Lei Fundamental é tão absurdo quanto 
 
 
556 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 

(coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 54-55. 
557 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 

legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 715-716. 
558 “A proteção constitucional da coisa julgada não impede, contudo, que a lei preordene regras para a sua 

rescisão mediante atividade jurisdicional. Dizendo que a lei não prejudicará a coisa julgada, quer se tutelar esta 
contra atuação direta do legislador, contra ataque direto da lei. A lei não pode desfazer (rescindir ou anular ou 
tornar ineficaz) a coisa julgada, mas pode prever licitamente, como o fez o art. 485 do CPC, sua 
rescindibilidade por meio da ação rescisória” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 
positivo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 435). 

559 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização 
da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 75. 
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sustentar que o mandado de segurança não se trata de um remédio constitucional, tendo em 
 

conta que, da mesma maneira, seu regramento procedimental é previsto em norma infra-

constitucional560. 
 
 

Sem embargo, a coisa julgada conecta-se ao princípio do devido processo legal. 
 

Ao tratá-la como mero mecanismo processual, de ordem infraconstitucional, estar-se-ia 
 

renegando ao princípio fundamental do processo civil, o due process of law. Só há devido 
 

processo legal quando inteirado à coisa julgada, dentro do fenômeno da constitucionalidade 
 

democrática. É neste sentido que Porto relaciona a garantia da coisa julgada à noção de 

cidadania processual561. O devido processo constitucional necessita da coisa julgada, daí a 

razão de ser do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988562. Sobre o ponto, 

registre-se posição de Marinoni563: 
 
 

“(...) de nada adianta falar em direito de acesso à justiça sem dar ao cidadão o direito 
de ver o seu conflito solucionado definitivamente. Por isso, se a definitividade 
inerente à coisa julgada pode, em alguns casos, produzir situações indesejáveis ao 
próprio sistema, não é correto imaginar que, em razão disso, ela simplesmente possa 
ser desconsiderada. 

 
Nesse sentido, não parece que a simples afirmação de que o Poder Judiciário não 
pode emitir decisões contrárias à justiça, à realidade dos fatos e à lei, possa ser vista 
como um adequado fundamento para o que se pretende ver como ‘relativização da 
coisa julgada’. Ora, o próprio sistema parte da ideia de que o juiz não deve decidir 
desse modo, mas não ignora – nem poderia – que isso possa ser feito. Tanto é que 
prevê a ação rescisória, cabível em casos tipificados pela lei”. 

 
Também se mostra relevante a imbricação entre o Estado democrático de direito e 

 

a coisa julgada que, no processo civil, é a principal manifestação da Segurança Jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
560 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
318. 

561 “O instituto da coisa julgada goza de prestígio constitucional, eis que insculpido na Carta Magna como 
garantia (5º, XXXVI, CF), ou seja, como cláusula assecurativa da estabilidade das relações sociais normadas 
por sentença de mérito transitada em julgado, integrando, pois, o conceito de cidadania processual reconhecido 
pela Constituição Federal” (PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e relativização da coisa julgada. 
Revista de Processo, vol. 112. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 23). 

562 GÓES, Gisele Santos Fernandes. A “relativização” da coisa julgada: exame crítico (exposição de um ponto de 
vista contráirio). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 145. 

563 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 234. 
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4.2.4.4 sentença violadora de preceito constitucional transitada em julgado 
 
 
 
 

Os atos jurídicos em geral, emanados de qualquer dos poderes do Estado, 
 

submetem-se ao controle de constitucionalidade. É fora de dúvida que uma decisão judicial 

pode afrontar a Constituição564. E o ordenamento jurídico não foi indiferente a esta 
 

possibilidade, prevendo três formas de se realizar o controle interno da constitucionalidade. 
 

São elas: i. recurso ordinário (Agravo, Apelação, Recurso ordinário constitucional, dentre 
 

outros), a ser julgado pelos Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais; ii. 
 

recurso extraordinário, previsto no artigo 102, III, “a”, da Constituição, a ser julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal, órgão a quem a Constituição atribui a função de sua guarda565; e 
 

iii. ações autônomas de impugnação: mesmo após o trânsito em julgado de decisão judicial 
 

que afronte a Carta Magna, poderá esta ser rescindida, por meio da ação rescisória proposta 

com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil566. 
 
 

Conforme demonstrado, a base de sustentação do argumento em torno da 
 

inconstitucionalidade da sentença que transitou em julgado é a natureza relativa do princípio 
 

da segurança jurídica, não podendo o mesmo ser tido por absoluto. Ocorre que, como vem 
 

sendo demonstrado no decorrer do presente estudo, tanto o ordenamento jurídico quanto a 
 

parcela da doutrina que defende a impossibilidade de desconsiderar de forma atípica a coisa 
 

julgada não fogem da afirmação neste mesmo sentido. Indiscutivelmente, a segurança jurídica 
 

e, por via de consequência, a coisa julgada não são absolutas. 
 
 
 
 

564 “Pode, então, acontecer de uma sentença ser inconstitucional. E, neste caso, existe todo um sistema de 
controle de constitucionalidade das decisões judiciais”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à 
proteção do Direito Constitucional Processual. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 295). 

565 “Do ponto de vista do direito processual civil brasileiro existem mecanismos cujos contornos encontram-se 
bem definidos no sistema para sua correção, quais sejam, os recursos ordinários e extraordinários” 
(THEODORO     JUNIOR,     Humberto;     FARIA,     Juliana     Cordeiro     de.     O     tormentoso problema     da 
inconstitucionalidade da sentença passado em julgado. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque Crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 160). 

566 “Seja como for, esses – e não outros quaisquer – são os meios de controle da constitucionalidade das decisões 
judiciais previstas no ordenamento” (BERMUDES, Sérgio. Sindérese e coisa julgada inconstitucional. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: América Jurídica, 2002, p. 
233); “A sentença que ofenda a Constituição comporta impugnação por meio de recursos previstos no 
ordenamento positivo; um deles se ordena precipuamente a essa impugnação: o recurso extraordinário ex art. 
102, nº III, letra a, da Carta da República. Se porventura transitar em julgado, caberá ação rescisória para 
desconstituí-la: é pacífico que o texto do art. 485, nº V, do Código de Processo Civil (verbis “literal disposição 
de lei”) abrange a Constituição” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada 
“relativização” da coisa julgada material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 252-253). 
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Ocorre que o legislador possui legitimidade para, ao elaborar a norma 
 

infraconstitucional, ponderar os valores constitucionais em jogo e determinar o modo como 
 

estes serão disciplinados, desde que tal ponderação não venha a abalar o núcleo essencial das 
 

garantias. Assim se deu com as causas de desconsideração da coisa julgada, não havendo 
 

espaço para se pleitear desconsideração da coisa julgada por meios atípicos. 
 
 

Neste sentido, registre-se posicionamento de Porto567: 
 
 

“(...) máxima vênia do entendimento adotado que passou a admitir a relativização da 
coisa julgada por nova decisão jurisdicional, sem que prévia e necessariamente tenha 
sido invalidada a sentença anterior trânsita em julgado, deste ousamos divergir, não 
no que diz respeito ao conteúdo substancial de tais pronunciamentos, mas na forma 
por eles propostas, eis que, no sistema brasileiro, longe de dúvida, é possível – sim! 
– rever a decisão trânsita em julgado, ou seja, superá-la. Todavia, em face de seus 
naturais efeitos negativos, não pode e não deve o novo juízo tentar mitigá-la 
simplesmente desconhecendo o accertamento (julgamento) anterior, vez que, sob o 
ponto de vista jurídico, indispensável a prévia e necessária invalidação deste e tão-
somente após poderá haver rejulgamento da relação anteriormente normada”. 

 
Além dos mecanismos previstos na legislação processual civil, digno de nota a 

 

previsão da revisão criminal, disciplinada nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo 
 

Penal, ação constitutiva autônoma de impugnação de decisão judicial, mesmo que trânsita em 

julgado568. 
 
 

A questão que se coloca é saber se, fora dos casos previstos no ordenamento, 
 

deve-se admitir lesão tão grave ao instituto da coisa julgada. Ao mesmo tempo em que se 
 

pode afirmar que a segurança jurídica e a coisa julgada não são absolutas, também se pode 
 

sustentar, com razoável grau de certeza, que estas não podem ser tidas por rarefeitas ou 
 

inexistentes. 
 
 

Neste ínterim, assume relevante função a garantia constitucional do devido 
 

processo legal, admitindo-se o controle da constitucionalidade dos atos emanados do poder 
 

judiciário tão somente pelos mecanismos disciplinados em lei para tanto. Neste sentido, 

registre-se a seguinte posição sustentada por Nery Jr. e Nery569: 
 
 
 
 
567 PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e relativização da coisa julgada. Revista de Processo, vol. 

112. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 24. 
568 Para melhor desenvolvimento deste instituto processual, remete-se o leitor a: MIRABETE, Julio Fabrini. 

Processo Penal. 3. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1994, p. 645-646; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. 
Processo Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 450-451. 

569 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 717. 



 

176 
 
 

“Os atos jurisdicionais do Poder Judiciário ficam sujeitos ao controle de sua 
constitucionalidade, como todos os atos de todos os poderes. Para tanto, o ‘due 
process of law’ desse controle tem de ser observado. Há três formas para fazer-se o 
controle interno, jurisdicional, da constitucionalidade dos atos jurisdicionais do 
Poder Judiciário: a) por recurso ordinário; b) por recurso extraordinário; c) por ações 
autônomas de impugnação. (...)Passado o prazo de dois anos que a lei estipula (CPC 
495) para exercer-se o direito de rescisão de decisão de mérito transitada em julgado 
(CPC 485), não é mais possível fazer-se o controle judicial da constitucionalidade de 
sentença transitada em julgado. No século XXI não mais se justifica prestigiar e dar-
se aplicação a institutos como os da ‘querela nullitatis insanabilis’ e da 
‘praescriptio immemorialis’. Não se permite a reabertura, a qualquer tempo, da 
discussão de lide acobertada por sentença transitada em julgado, ainda que sob 
pretexto de que a sentença seria inconstitucional. O controle da constitucionalidade 
dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário existe, mas deve ser feito de acordo com 
o devido processo legal”. 

 
Por meio de uma interpretação histórica, conclui-se que o ordenamento jurídico 

 

busca assegurar a estabilidade das relações sociais, tutelando a segurança jurídica. É que, 
 

como visto no segundo capítulo, as Ordenações Filipinas, seguindo tradição romana, 
 

mantiveram a concepção de nulidade da sentença como sentença inexistente ou sentença 
 

nenhuma, fazendo desnecessário a interposição de qualquer meio processual para rescindi-la. 
 
 

Posteriormente, a ação rescisória podia ser proposta dentro do prazo de trinta 
 

anos. As evoluções legislativas impuseram a redução deste prazo para cinco anos, no Código 
 

Civil de 1.916, e de dois anos, no atual veículo legislativo que a disciplina. Assim, a 
 

expressiva redução do prazo demonstra a intenção do legislador em assegurar a estabilidade 

do comando jurisdicional, possibilitando a sua fruição pela parte interessada570. 
 
 

Ademais, à sentença transitada em julgado que eventualmente padeça do vício da 
 

inconstitucionalidade não pode ser dado o mesmo tratamento da lei ou ato normativo 
 

inconstitucional. Estes últimos são normas de caráter geral, editados de forma objetiva e no 
 

interesse geral. A sentença é norma de caráter privado, editada de forma subjetiva e no 
 

interesse particular. Para a lei stricto sensu concorre a vontade do parlamento e do chefe do 
 

Poder Executivo para sancioná-la ou exercer o seu poder de veto; na sentença é examinada a 
 

situação peculiar e particular das partes, depois das discussões e do exame de todos os 
 

argumentos que puderem e que poderiam ter sido utilizados no processo, de modo que se 
 
 
 
 

570 “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. Se o Estado não oferecer essa garantia, a jurisdição nunca assegurará em 
definitivo a eficácia concreta dos direitos do cidadão” (GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes 
de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, 
Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: 
Juspodium, 2006, p. 225). 
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consubstancia em norma particular especialíssima. Seu controle de constitucionalidade, por 

isso, não pode ser ilimitado no conteúdo e no tempo571. 
 
 

De outra banda, exigir que a coisa julgada seja eficaz somente quando não se 
 

“confrontar” com algum princípio constitucional é submetê-la a uma premissa impossível de 
 

ser observada, já que, por sua própria natureza, os princípios são normas abertas, cuja 
 

aplicação obedece a uma escala de “otimização”, estranha à incidência das regras legais. O 
 

princípio, mesmo que seja afastado, em atenção ao caso concreto, nem por isso se terá, 

necessariamente, como violado pelo legislador572. 
 
 
 
 
4.2.4.4.1 Afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana nas demandas 
 

investigatórias da ascendência biológica 
 
 
 
 

O ordenamento jurídico processual não prevê que a sentença de mérito que julgar 
 

improcedente o pedido em ação de investigação de paternidade por insuficiência de provas 
 

não pode transitar em julgado. Ao contrário, a regra disposta no artigo 333 do Código de 
 

Processo Civil prevê que é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito. 
 
 

O que se pretende com a tese é a aplicação da técnica da coisa julgada secundum 

eventum probationis sem determinação legal573 para tanto, razão pela qual resta 

impossibilitada. Neste sentido, Diddier574: 
 
 

“(...) a necessária adaptação do processo ao direito material (e também à realidade) 
impõe, entretanto, uma imediata reforma legislativa, de modo que a se consagre, ‘de 
lege lata’, a técnica da coisa julgada ‘secundum eventum prabationis’ para as 
demandas de paternidade. As peculiaridades deste direito (indisponível e 

 
 

571 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. 
ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 259-260. 

572     SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Coisa julgada relativa? In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
276. 

573 “(…) essa técnica é regra de exceção ao sistema e, portanto, só se admite nos casos expressos taxativamente 
na lei. A lei brasileira só admite a coisa julgada secundem eventum probationis nos seguintes casos: LAP 18, 
LACP 16, CDC 103 I a III” (NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da 
coisa julgada e o Estado democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque Crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 267). 

574 DIDIER JUNIOR, Fredie. Cognição, construção de procedimentos e coisa julgada: os regimes de formação 
da coisa julgada no direito processual civil brasileiro. Revista Diálogo Jurídico, nº 10. Salvador: Centro de 
Atualização Jurídica. 2002, p. 22. 
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constitucionalmente protegido) conspiram, também, a favor da diferenciação da 
tutela”. 

 
O inciso VII do artigo 485 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de 

 

ação rescisória se, “depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência 
 

ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento 
 

favorável”. A hipótese da evolução tecnológica em relação aos meios de provas, como se dá 
 

no caso do exame de DNA, não se amolda perfeitamente a esta norma pois um laudo de DNA 
 

não é exatamente um documento. 
 
 

Não obstante, o objetivo do legislador, ao se referir a documento novo, foi o de 
 

viabilizar a rescisão no caso de prova de que não se pôde fazer uso, capaz de conduzir a 
 

julgamento favorável. Se é assim, nos casos em que a investigação de paternidade ocorreu na 
 

época em que o exame de DNA ainda não existia, não há dúvida de que o laudo de DNA pode 

ser equiparado a um “documento novo”575, assim compreendido o documento que existia à 
 

época da demanda e que não pode ser utilizado pela parte interessada. 
 
 

A doutrina vem se inclinando no sentido de admitir a interposição da ação 
 

rescisória nestes casos de superveniência de novo tipo de prova, em especial ao exame de 

DNA576. No entanto, a dificuldade que se coloca neste quadro é o prazo decadencial de dois 
 

anos deflagrado a partir do trânsito em julgado da sentença a ser rescindida, conforme dispõe 
 

o artigo 495 do Código de Processo Civil. Como o exame de DNA não existia, a questão que 
 

se coloca é saber se o dies a quo deve limitar-se ao trânsito em julgado ou pode prorrogar-se 
 

para um momento futuro, como a ciência pela parte interessada, a respeito da existência dessa 

nova técnica577. 
 
 

Um dado relevante neste desiderato é que a evolução tecnológica não para de 
 

angariar novos patamares. Assim, seria interessante ao sistema jurídico permitir nova decisão 
 
 
 
 
 
 
 
575 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 

coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 243. 

576 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 256-257. 

577 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 246. 
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sempre que se descobrisse novo meio de prova ou quando se aperfeiçoasse algum já 

existente? Marinoni578 chama a atenção para o fato de que 
 
 

“já existem meios técnicos capazes de colocar em dúvida os resultados dos próprios 
exames de DNA. É que o método que vem sendo empregado para a análise do DNA, 
o tradicional PCR (Polymerase Chain Reaction), é de menor precisão do que o novo 
método RFLP (Restriction Fragmente Lenght Polymorphism)”. 

 
Seria este fato um indício de que todas as decisões proferidas em processo em que 

 

se tenha admitido a “relativização” da coisa julgada anterior deveriam de passar por nova 
 

“relativização” e, assim indefinitivamente, sempre que se evoluísse tecnologicamente? 
 

Certamente a parte interessada alegará esta necessidade, que, por questões lógicas e 
 

isonômicas, tem grandes chances de ser procedente. 
 
 

Ademais, esta preocupação vem sendo ventilada também no âmbito da 
 

jurisprudência dos tribunais superiores, conforme se extrai da passagem a seguir: 
 
 

“(...) se formos admitir que, a cada momento em que houver, em qualquer ramo da 
atividade humana, um avanço tecnológico que se possa aferir o que estava sendo 
perquirido em uma determinada demanda que não se tenha obtido sucesso, 
estaríamos fragilizando esse princípio da coisa julgada, que tem por finalidade 
estabelecer a segurança jurídica e pacificar as relações sociais. Ademais, também 
penso que não podemos exagerar na crença desses métodos científicos que são 
anunciados     como     verdades     absolutas,     porque,     muitas     vezes,     depois     são 
descredenciados por outros avanços científicos. E é muito bom que seja assim, 
porque é exatamente por sua insatisfação para com as conquistas tecnológicas 
alcançadas que o homem se volta a novos avanços”579. 

 
“(...) realizado o exame disponível na época, ou seja, a prova foi esgotada. Se a 
prova foi esgotada e a ação foi julgada improcedente em função da prova realizada, 
evidentemente não há como se admitir uma nova ação para refazer uma mesma 
prova por métodos diferentes, sendo o fundamento jurídico da ação exatamente o 
mesmo, acrescido, ainda, de um outro aspecto, talvez mais relevante: essa criação 
esbarra na realidade, que é a falibilidade do exame de DNA. A técnica do DNA é 
uma coisa, a realização do exame outra completamente diferente. A técnica pode ser 
perfeita, mas a realização do exame não; se fosse, não teríamos tantos equívocos e 
tantas ações indenizatórias em decorrência de exames que apresentam resultados que 
não estão compatíveis com a realidade”580. 

 
 
 
 
 
 
578 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 

coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 243. 

579 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção. Recurso Especial nº 706.987/SP. Relator Ministro Ari 
Pargendler. Julgado em 14.05.2008. Publicado em 10.10.2008. Considerações exaradas pelo Ministro Cesar 
Asfor Rocha. 

580 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção. Recurso Especial nº 706.987/SP. Relator Ministro Ari 
Pargendler. Julgado em 14.05.2008. Publicado em 10.10.2008. Considerações exaradas pelo Ministro Carlos 
Alberto Menezes Direito. 
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É por esta razão que a doutrina contrária à desconsideração atípica da coisa 

julgada vem reconhecendo a peculiaridade581 deste caso de superveniência do exame de DNA 
 

e pleiteando a alteração legislativa no intuito de permitir a utilização da ação rescisória 
 

lastreada em laudo de DNA, com marco temporal diferenciado. 
 
 

Neste sentido, por todos, Barbosa Moreira582: 
 
 

“Estamos convencidos de que não se compadece com o ordenamento positivo o 
aumento da dose de ‘relativização’ da coisa julgada material que ele próprio já 
consagra. não somos infensos, porém, à propostas de que tal dose, de lege ferenda, 
seja elevada em alguns casos. (...) 

 
O socorro hermenêutico tem contudo, alcance limitado: não serve para o caso de já 
haver decorrido o biênio decadencial (art. 495) quando da realização do exame. 
Atenta a relevância da matéria, julgamos conveniente modificar aí a disciplina, não 
para abolir o pressuposto temporal – pois, com a ressalva que se fará adiante, 
relutamos em deixar a coisa julgada, indefinidamente, à mercê de impugnações -, 
mas para fixar o termo inicial do prazo no dia em que o interessado obtém o laudo, 
em vez do trânsito em julgado da sentença rescindenda”. 

 
O argumento de que novas provas poderiam modificar o resultado da demanda 

 

não pode ser aceito porque o sistema não permite que se viole o Estado democrático de 
 

direito, formado, entre outros elementos de existência, pela coisa julgada. O argumento dos 
 

desconsideracionistas para admitir a repropositura de ação de investigação de paternidade por 
 

causa de novas técnicas de perícia genética (DNA) é de que estaria autorizada pelo princípio 
 

constitucional da dignidade da pessoa humana do pretenso filho, investigante. Mas não 
 

admitem, contra a coisa julgada anterior, a negatória de paternidade por aquele que fora 
 

declarado pai sem exame genético cabal da paternidade. A dignidade da pessoa humana não é 

só do filho, mas do pai também583. 
 
 
 
 
 
 
581 Barbosa Moreira afirma ser especial a situação das ações investigatórias de paternidade julgadas antes do 

advento do exame de DNA: “Referimo-nos a possibilidade de que, transitada em julgado a sentença em ação 
de investigação de paternidade, venha a realizar-se o exame designado pelas iniciais DNA, desconhecido ao 
tempo do processo, e daí resulte a comprovação, positiva ou negativa, da filiação biológica, em sentido inverso 
ao que se admitiu na sentença. Impossível ignorar a importância social e jurídica do problema, ou minimizar o 
aspecto relacionado com os direitos da personalidade, do investigante e do investigado. (...) A discrepância 
entre a motivação in facto da sentença e a realidade assume aí colorido mais chocante do que noutras 
hipóteses” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa 
julgada material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 255). 

582 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 261. 

583 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. 
ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 265. 
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Este foi o entendimento adotado pela segunda seção do Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 706.987/SP584, em sede de uniformização de 
 

jurisprudência, senão veja-se: 
 
 

“PROCESSO CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. Coisa julgada 
decorrente de ação anterior, ajuizada mais de trinta anos antes da nova ação, esta 
reclamando a utilização de meios modernos de prova (exame de DNA) para apurar a 
paternidade alegada; preservação da coisa julgada. Recurso especial conhecido e 
provido”. 

 
 
 
 
4.2.4.5 Característica essencial da jurisdição de conhecimento 
 
 
 
 

Na jurisdição de conhecimento, a coisa julgada é garantia da segurança jurídica e 

da tutela jurisdicional efetiva. Sobre o ponto, é lapidar a lição de Greco585: 
 
 

“Ao exercer a função jurisdicional, atuando a vontade da lei, o Estado revela e 
impõe às partes a norma que licitamente eles devem respeitar como representativa 
da vontade do próprio Estado, não sendo lícito a este, depois de tornada imutável e 
indiscutível essa manifestação de vontade oficial, desfazê-la em prejuízo das 
relações jurídicas e dos respectivos efeitos travadas e produzidos sob a égide da sua 
própria decisão”. 

 
Ao sustentarem que a decisão judicial deveria poder ser revista a qualquer tempo, 

 

tendo em vista que assim se passa com os atos dos poderes legislativo e executivo, não se dão 

conta que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário decidir um caso de forma definitiva586. 
 
 

A partir do trânsito em julgado, a norma concreta contida na sentença adquire, por 
 

assim dizer, vida própria e não é atingida pelas vicissitudes capazes de atingir a norma 
 

abstrata: nem é outra razão pela qual, ainda que surta efeitos ex tunc, a declaração de 
 
 
 
 
584 BRASIL; Superior Tribunal de Justiça. Segunda Seção. Recurso Especial nº 706.987/SP. Relator Ministro Ari 

Pargendler. Julgado em 14.05.2008. Publicado em 10.10.2008. 
585 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 

relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 224. 

586 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
319; “A imunização das decisões judiciais, decorrente da coisa julgada material, confere ao Judiciário uma 
característica que o distingue dos demais poderes (executivo e legislativo), além de dar imperatividade aos 
casos julgados. Com isso, atribui-se aos juízes um mecanismo efetivo de controle jurídico das atividades 
administrativas e legislativas, bem como dos particulares, ficando, todos, sujeitos aos seus julgamentos” 
(CAMBI, Eduardo. Coisa julgada e cognição secundum eventum probationis. Revista de Processo, vol. 109. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 74). 
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inconstitucionalidade da lei não afeta a auctoritas rei iudicatae da sentença que a tenha 

aplicado587. 
 
 

Sustentando que as causas de admissibilidade de ação rescisória não se ligam a 
 

determinados direitos objeto da decisão judicial, mas a vícios excepcionais que podem 

macular a própria razão de ser da jurisdição, Marinoni588 afirma que: 
 
 

“(...) a coisa julgada não pode ser colocada no mesmo plano do direito que constitui 
o objeto da decisão a qual adere. Ela é elemento integrante do conceito de decisão 
jurisdicional, ao passo que o direito é apenas o seu objeto. Não há duvida que os 
direitos podem, conforme o caso, ser contrapesados para fazer surgir a decisão 
jurisdicional adequada, mas a própria decisão não pode ser oposta a um direito, 
como se ao juiz pudesse ser conferido o poder de destruir a própria estabilidade do 
seu poder, a qual, antes de tudo, é uma garantia do cidadão”. 

 
Quando se afirma que a coisa julgada material não deve ser vista como 

 

característica fundamental da jurisdição, alude-se a provimentos que, embora não contenham 
 

carga declaratória capaz de fazer surgir coisa julgada material, são fundamentais para a 
 

efetividade da tutela dos direitos, como aquele que põe fim ao processo cautelar. Porém, note- 
 

se bem: entender que a coisa julgada material não é característica da jurisdição não é o mesmo 
 

do que dizer que a jurisdição não deva zelar pela coisa julgada material peculiar ao processo 

de conhecimento589. Afinal, como afirma Nery Junior590: 
 
 

“a ocorrência da coisa julgada material apresenta-se como centro de direito 
processual civil, enquanto essa mesma coisa julgada material cria a segurança 
jurídica intangível (unverrückbare Rechtssicherheit) para a singularidade da 
pretensão de direito material que foi deduzida em juízo”. 

 
A coisa julgada opera efeito substitutivo de todas as atividades das partes e do 

 

órgão judicial que tenham sido produzidas no processo, fazendo com que as nulidades e 
 

anulabilidades neles existentes, sejam substituídas pela sentença, que prevalece. Desta forma, 
 

havendo estas espécies de vícios na sentença de mérito coberta pela coisa julgada material, 
 

somente pela via da ação rescisória será possível solucioná-lo. 
 
 
 
587 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 

material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 253. 
588 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais ( a questão da relativização da 

coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 247. 

589 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais ( a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 233. 

590 NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque Crítico. 2. 
ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 254. 
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Afinal, nos termos do que sustenta Nojiri591, a proposta de desconsideração atípica 
 

da coisa julgada material “põe em perigo a razão de existir do próprio sistema jurídico, uma 
 

vez que ataca sua missão última, que é a de resolver conflitos de forma definitiva”. 
 
 

O que garantiria a indiscutibilidade da decisão judicial no caso em que tenha 
 

ocorrido a desconsideração atípica da coisa julgada? Ora, ao se admitir a possibilidade de 
 

“relativizar” a coisa julgada por suposta injustiça, ou por ofensa a princípios constitucionais, 
 

por dever de coerência, e até mesmo por questão de isonomia, dever-se-á admitir como válida 
 

nova alegação de injustiça ou de violação a princípios constitucionais, tendo em vista que 
 

estes, por características que lhes são próprias, não se submetem à regra do tudo-ou-nada. E 
 

essa sistemática redundaria em um círculo vicioso de tal ordem que obstaria o encerramento 
 

dos litígios, provocando, inevitavelmente, insegurança jurídica. 
 
 

Neste sentido, Valverde592: 
 
 

“Uma primeira dificuldade que se coloca diante desse tipo de reflexão é a de que 
sempre será uma decisão judicial que decidirá que a coisa julgada viola a 
Constituição. E muitas vezes fica mesmo difícil evitar o regresso ao infinito, por 
meio de perquirições como esta: a decisão que decide pela inconstitucionalidade da 
coisa julgada não será, também ela (ou somente ela), uma decisão inconstitucional, 
que redundará numa coisa julgada inconstitucional, e assim sucessivamente?” 

 
Ao fim e ao cabo, em hipóteses como estas, o que o julgador atual estaria fazendo, 

 

após desconsiderar de forma atípica a coisa julgada anteriormente estabelecida, é tão somente 
 

substituindo a “conveniência”, a “moralidade”, a “justiça”, a “proporcionalidade” e a 
 

“razoabilidade” da decisão anterior por nova “conveniência”, “moralidade”, “justiça”, 

“proporcionalidade” ou “razoabilidade”, tal como sucede com a devolução recursal593. 
 
 
 
 
4.2.4.6 Instabilidade provocada pela indeterminabilidade do meio adequado para a 
 

desconsideração da coisa julgada material 
 
 
 
 
 
 
591 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
311. 

592 VALVERDE, Gustavo Sampaio. Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
157. 

593 VALVERDE, Gustavo Sampaio. Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 
196-197. 
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Os adeptos da tese “relativicionista” da coisa julgada não conseguem determinar 
 

qual seja o meio processual adequado para a desconsideração atípica da coisa julgada, e 
 

acabam por admitir que esta seja implementada por qualquer meio. 
 
 

Como visto anteriormente, a garantia constitucional da coisa julgada possui 
 

estreita relação com a do devido processo legal. Não é só a privação da liberdade ou dos bens 
 

que se subordina ao devido processo legal, mas toda e qualquer ingerência da atividade 
 

judicial na esfera das pessoas. A ingerência será legítima na medida em que prevista na lei, e 

realizada pelos meios e sob as condições que ela estatui; fora daí será ilegítima594. Se o Poder 
 

Judiciário já interveio uma vez, não lhe é dado voltar a interferir senão quando a lei a tanto o 
 

autorize. 
 
 

A ação declaratória de nulidade revela-se inadequada para veiculação de 
 

providência com carga rescisória, especialmente no que concerne à competência para o seu 
 

processamento e julgamento. Não se revela adequado a utilização de interpretação extensiva 
 

ou de utilização da técnica de analogia à hipótese disciplinada no artigo 741, inciso I, do 
 

Código de Processo Civil, tendo em conta que, neste caso, não ocorre a submissão da questão 
 

meritória a um juízo de grau ou hierarquia superior à do prolator da sentença, mas a este 

mesmo595. 
 
 

Independentemente do grau hierárquico no qual proferida a decisão que transitou 
 

em julgado no processo originário, será o juízo de primeiro grau competente para processar e 
 

julgar a querela nullitatis proposta na forma do artigo 741, inciso I, Código de Processo Civil. 
 

Não estará julgando, como visto, o acertamento em relação ao conteúdo da decisão, mas, tão 
 

somente, declarando que o processo no qual a decisão foi formada encontra-se impregnado de 
 
 
 
 
 
 
 
 
594 “(...) como a superação de estabilidade processual deve ser algo controlado, previsível e excepcional, é de 

ressaltar que a previsão legal de instrumentos típicos de revisão carrega consigo, de um lado, a força 
garantística das formalidades previamente estabelecidas e, de outro, revela a tendência do sistema de fixar 
modelos mais ou menos ampliativos para a quebra da coisa julgada. Além disso, os mecanismos típicos 
possuem regras específicas de competência legalmente fixadas para o juízo de superação da estabilidade” 
(CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada dinâmica: limites objetivos e temporais. Entre continuidade, 
mudança e transição de posições processuais estáveis. 2011. 591 f. Tese (Doutorado em Direito) – 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ. 2011, p. 158). 

595 Neste sentido: FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória. 
Revista de processo, nº 48. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994. 
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gravíssimo vício “capaz de comprometer ex radice a validade do processo – e, por via de 

consequência, da sentença (lato sensu)”596. 
 
 

Afigura-se distinta a veiculação da ação declaratória de nulidade com vistas à 
 

desconsideração da coisa julgada, tendo em conta que, neste caso, far-se-á necessário a 
 

reapreciação da decisão final do primeiro processo. O problema, como afirmado, refere-se à 
 

competência para o rejulgamento do mérito da causa, tendo em conta que, possivelmente, 
 

aquela decisão não terá sido proferida pelo juízo de primeiro grau. Assim, tendo sido a 
 

decisão impugnada proferida por juízo de segunda instância ou por algum dos Tribunais 
 

Superiores, não se revela possível o processamento e julgamento da ação declaratória de 
 

nulidade, que veicula pleito desconstitutivo da coisa julgada, pelo juízo de primeira 

instância597. 
 
 

Da mesma forma, não se deve admitir, em hipótese alguma, a veiculação de tal 
 

pretensão de forma incidental para ao final rejulgar o mérito da demanda, por afrontar o 
 

balanceamento de proporcionalidade efetuado pelo legislador, não se amoldando a qualquer 
 

das hipóteses previstas em lei para a desconsideração da coisa julgada. Outrossim, 
 

permaneceria o óbice de cunho hierárquico, não havendo regra específica disciplinando a 

competência para sua apreciação598. 
 

Merece reprodução a advertência lançada por Assis599: 
 
 
 
 

596 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 259. 

597 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 259. 

598 SILVA, Ovídio Baptista da. Coisa Julgada Relativa. In Revista de Processo, vol. 109. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2003. 

599 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização 
da coisa julgada. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 36. No mesmo sentido: “Um 
grave problema das teorias que sustentam a possibilidade de desconsiderar a coisa julgada por meios atípicos é 
a crença de que a decisão que corrige a injustiça da anterior estará imune a novos ataques. Certamente, a parte 
beneficiada pela primeira decisão, a injusta, e que restou vencida na segunda, não irá se conformar com esta. 
Intentará, consequentemente, uma nova demanda para atacar esta sentença, que certamente lhe será 
extremamente injusta. Assim ocorrerá infinitamente. Que impedirá esse litigante de impugnar em juízo a 
segunda sentença, e outro juiz de achar possível submetê-la ao crivo de seu próprio entendimento? O óbice 
concebível seria o da coisa julgada; mas, se ele pôde ser afastado com relação à primeira sentença, por que não 
poderá sê-lo quanto à segunda? 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 [e isso não é mera elucubração acadêmica, basta pensarmos no excessivo número de 
recursos extraordinários distribuídos em que, sem base, se formula este tipo de alegação] ou injustiças 
intoleráveis nas sucessivas sentenças” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada 
“relativização” da coisa julgada material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 261). 
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“Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios da Carta 
Política, comprometidos pela indiscutibilidade do provimento judicial, não se revela 
difícil prever que todas as portas se escancararão às iniciativas do vencido. O vírus 
do relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema judiciário. 
Nenhum veto, ‘a priori’, barrará o vencido de desafiar e afrontar o resultado 
precedente de qualquer processo, invocando hipotética ofensa deste ou daquele valor 
da Constituição. A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as 
peias da rescisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de 1º grau 
decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao pronunciamento transitado em 
julgado do seu Tribunal e até, conforme o caso, do Supremo Tribunal Federal. Tudo, 
naturalmente justificado pelo respeito obsequioso à Constituição e baseado na 
volúvel livre convicção do magistrado inferior. 
Por tal motivo, mostra-se flagrante o risco de se perder qualquer noção de segurança 
e de hierarquia judiciária. Ademais, os litígios jamais acabarão, renovando-se, a todo 
instante, sob o pretexto de ofensa a este ou aquele princípio constitucional. Para 
combater semelhante desserviço à Nação, urge a intervenção do legislador, com o 
fito de estabelecer, previamente, as situações em que a eficácia de coisa julgada não 
opera na desejável e natural extensão e o remédio adequado para retratá-la (...). Este 
é o caminho promissor para banir a insegurança do vencedor, a afoiteza ou falta de 
escrúpulos do vencido e o arbítrio e os casuísmos judiciais.” 

 
O risco da insegurança a ser gerada pela tese da “relativização” da coisa julgada, 

 

que facilmente terá sua incidência prática alargada no meio jurídico, dependendo tão somente 
 

da mente criativa dos advogados, transformando-se a coisa julgada material em hipótese 
 

excepcional, especialmente pela indeterminação do meio próprio para seu manejo, é 
 

salientado até mesmo pelos seus defensores, como se depreende de Theodoro Junior e 

Faria600, Dinamarco601 e Câmara602. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 “Apenas quando estiverem em xeque valores superiores – o que apenas poderia ser ponderado caso a caso 

pelo julgador – admitir-se-ia a relativização, para além das hipóteses taxativamente previstas no art. 485 do 
CPC” (THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da 
intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 174). 

601 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. 
(coord.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 

602     CÂMARA, Alexandre Freitas. Bens sujeitos à proteção do Direito Constitucional Processual. In: 
NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 297. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 
 
 

Tendo sido apresentado, no capítulo anterior, os argumentos utilizados pela 
 

doutrina e jurisprudência tanto favoráveis quanto contrários à tese que admite a 
 

desconsideração atípica da coisa julgada material, é chegado o momento de sustentar, em sede 
 

conclusiva do presente estudo, a nossa posição quanto ao tema. Para tanto, voltar-se-á aos 
 

capítulos que precederam àquele, no intuito de embasar a conclusão. 
 
 

É inadmissível a proposta no sentido de se desconsiderar a coisa julgada formada 
 

fora das hipóteses e dos instrumentos processuais elegidos pelo legislador ordinário. 
 

Conforme afirmado, passa-se a tecer nossas considerações quanto ao ponto. 
 
 

Antes, porém, é relevante consignar concordância quanto ao que fora afirmado 

por Theodoro Junior e Faria603: 
 
 

“A atividade científica no campo da doutrina jurídica, segundo assinalamos em outra 
oportunidade: ‘não se desenvolve dentro dos parâmetros da lógica formal, mas da 
lógica do razoável. Não se nutre o Direito dos frutos da apuração da verdade. O 
mundo jurídico é caracterizado pela convivência diuturna com problemas para cuja 
solução não existem fórmulas exatas, precisas e invariáveis.’ A ciência do jurista, 
por isso, é alimentada pela dialética. O que ele procura é sempre estabelecer teses, 
ou seja, proposições de solução para o problema analisado. A tese se defende com 
argumentos e tem de enfrentar contra-argumentos. Entre os argumentos de um lado 
e outro da análise do problema procede-se ao balanço de convencimento. Chega-se, 
destarte, a uma síntese: os argumentos mais convincentes prevalecem, no todo ou 
em parte, sobre os menos convincentes”. 

 
Assim, não é adequado a utilização de qualquer rótulo aos intérpretes que adotam, 

 

dentro das balizas da ciência processual, posicionamento contrário ao que se sustenta, como 

parece ter sido adotado, em postura extrema, por Nery Junior604: 
 
 

“(...) mesmo com a ditadura totalitária no nacional-socialismo alemão, que não era 
fundada no Estado democrático de direito, como é curial, os nazistas não ousaram 
‘desconsiderar’ a coisa julgada. Criaram uma nova causa de rescindibilidade da 
sentença de mérito para atacar a coisa julgada. mas, repita-se, respeitaram-na e não a 
desconsideraram. No Brasil, que é república fundada no Estado democrático de 

 
 
603     THEODORO JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da 

intangibilidade da coisa julgada e sua relativização. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. DELGADO, José 
Augusto. (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 162. 

604 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa julgada e o Estado 
Democrático de Direito. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 261; Em outra passagem deste mesmo artigo, 
volta a afirmar que: “Desconsiderar a coisa julgada é eufemismo para esconder-se a instalação da ditadura, de 
esquerda ou de direita, que faria desaparecer a democracia que deve ser respeitada, buscada e praticada pelo 
processo”. 
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direito, o intérprete quer desconsiderar a coisa julgada nos casos em que ele acha 
que deva fazê-lo; o intérprete quer ser pior do que os nazistas. Isso é intolerável. O 
processo é instrumento da democracia e não o seu algoz”. 

 
Não se pretende tratar, de forma maniqueísta, a coisa julgada como valor 

 

absoluto, mas afirmar que a proporcionalidade já foi exercitada pelo legislador ordinário, ao 
 

estabelecer, no ordenamento jurídico, as causas de desconsideração da coisa julgada. O acerto 
 

desta assertiva se demonstra, entre outros motivos, pelas recentes alterações que o 
 

ordenamento jurídico sofreu quanto ao ponto, cabendo aos operadores do direito definir o seu 
 

sentido e alcance. 
 
 

Reconhece-se a existência de problemas práticos que, mais recentemente, vem 
 

surgindo quanto ao ponto, com especial referência ao emblemático caso da superveniente 
 

descoberta de meio de prova que leva a certeza sobre a ascendência biológica. Ocorre que, 
 

numa visão sistêmica, e preocupados com a integridade do ordenamento, sustenta-se a 
 

impossibilidade de “relativização” da coisa julgada, compreendida esta expressão como a 
 

desconsideração atípica da coisa julgada. Colaciona-se a seguinte passagem de Didier 

Junior605: 
 
 

“O movimento da relativização da coisa julgada surgiu da necessidade de revisão de 
algumas sentenças, que revelam situações específicas marcadas pela 
desproporcionalidade. Situações particulares absurdas não podem gerar teorizações, 
que são sempre abstratas, exatamente porque são excepcionais. Pergunto: vale a 
pena, por que o absurdo pode acontecer, criar, abstratamente, a possibilidade de 
revisão atípica da coisa julgada? Não é correto criar uma regra geral por indução, 
partindo-se de uma situação absurda. Admitimos a criação de regras gerais por 
indução (a partir do caso concreto), o que, aliás, está ratificado pela previsão 
constitucional da ‘súmula vinculante’(art. 103-A, CF/88) e pela força normativa que 
se vem emprestando aos precedentes judiciais. Mas a regra geral induzida parte de 
uma situação-tipo, padrão, comum, trivial, prosaica; não de uma situação 
excepcional. 
A coisa julgada é instituto construído ao longo dos séculos e reflete a necessidade 
humana de segurança. Ruim com ela, muito pior sem ela. Relativizar a coisa julgada 
por critério é exterminá-la” 

 
Superadas estas considerações de cunho metodológico, serão expostos nossos 

 

argumentos em defesa da rejeição à proposta de “relativização” da coisa julgada. 
 
 

A tese que sustenta a possibilidade da denominada “relativização” da coisa 
 

julgada encontra-se ancorada em falsas premissas, como: 
 
 
 
 
 
605 DIDIER JUNIOR, Fredie. Nota do organizador à segunda edição. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 7. 
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(i.) a que atribui à coisa julgada mera regra de cunho processual, logo 
 

infraconstitucional; 
 
 

(ii.) a que afirma a necessidade da “relativização” em razão da coisa julgada não 
 

ser absoluta; 
 
 

(iii.) a que sustenta a primazia da justiça e de princípios constitucionais, tais como 
 

o da moralidade e o da justa indenização; 
 
 

(iv.) a que afirma a nulidade ou inexistência de coisa julgada nas hipóteses em 
 

que, posteriormente, há, por parte do Supremo Tribunal Federal, declaração de 
 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo no qual a sentença tenha se embasado; 
 
 

(v.) e a que advoga, com base na Supremacia da Constituição, a nulidade ou 
 

inexistência da decisão judicial que viole preceito constitucional. 
 
 

O argumento de que a coisa julgada consiste em mera regra processual não 
 

merece prosperar, haja vista que ela reveste-se, na verdade, de status de garantia 
 

constitucional, representando direito fundamental dos jurisdicionados em face dos poderes 
 

públicos, inclusive, e principalmente, do próprio judiciário. Nem mesmo a limitação de seu 
 

campo de incidência tão somente ao legislador merece guarida, na medida em que, como 
 

demonstrado, todos os detentores de Poder Estatal submetem-se a ela. 
 
 

A coisa julgada concretiza o princípio da segurança jurídica, pressuposto do 
 

Estado Democrático de Direito. Para viver em sociedade, o homem necessita de segurança no 
 

que diz respeito aos seus atos. Segurança e certeza são elementos contidos na ideia de Direito 

e indispensáveis à paz social606. Não por outra razão, a Constituição Federal, em seu 
 

preâmbulo, estabeleceu como finalidade do Estado brasileiro, além de assegurar o exercício 
 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
 

justiça, também consignou a tutela da segurança, como valor supremo de uma sociedade 
 

fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social. 
 
 

Igual sorte merece a assertiva segundo a qual a relativização da coisa julgada deve 
 

ser implementada em razão das garantias constitucionais não possuírem valores absolutos, tal 
 

como se passa com a segurança jurídica, por via de consequência, com a coisa julgada. Tal 
 
 

606 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed., rev. e acrescida dos últimos pensamentos do autor. 
Coimbra: Arménio Armado – Editor, 1997, p. 160. 
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argumentação é simplista e, até mesmo, desnecessária, tendo em mira que nenhum dos 
 

resistentes a tal tese utiliza como argumento esse suposto caráter absoluto, o que implicaria 
 

em sustentar a inconstitucionalidade, por exemplo, da ação rescisória e da revisão criminal. 
 

Parece que ninguém está disposto a defender hipótese tão absurda. 
 
 

Ocorre que as hipóteses excepcionais à regra da indiscutibilidade proporcionada 
 

pela coisa julgada devem constar expressamente da lei, por meio de procedimento 
 

democrático. Não parece adequado, nesta esteira, afirmar-se a negligência do legislador 
 

ordinário na regulamentação deste instituto, haja vista que o mesmo vem sofrendo constantes 
 

alterações, exigindo que o intérprete lhe atribua o sentido e alcance compatíveis com a Lei 
 

Maior. Não se revela legítimo, porém, sustentar-se a desconsideração atípica da coisa julgada, 
 

extrapolando as hipóteses eleitas pelo legislador, na medida em que não se vislumbra omissão 
 

relevante a exigir a intervenção do Judiciário. Muito pelo contrário, as hipóteses que não 
 

foram elencadas pelo legislador representam a sua vontade política, de representação 
 

democrática, devendo o julgador prestar deferência à esta opção. 
 
 

Ora, tendo o legislador ordinário estabelecido expressamente um alargado rol de 

situações em que se admite, por diversos meios607, de igual maneira expressos em lei, a 
 

desconsideração da coisa julgada formada, não se deve admitir, sem que haja lesão à cláusula 
 

do devido processo legal, a pretensão de desconsideração da coisa julgada por meio da mente 
 

criadora dos juízes, sem amparo em lei para tanto. 
 
 

Conforme demonstrado no primeiro capítulo, em que pese o princípio da 
 

legalidade não desfrutar, nos dias de hoje, da força e da rigidez que lhe fora atribuída nos idos 
 

da Revolução Francesa, representa uma significativa consequência da segurança jurídica, 
 

entendida como regularidade funcional, na medida em que se afigura imprescindível a 
 

submissão de todos os poderes públicos e de todos os cidadãos a este paradigma da 

legalidade608. 
 
 

O ponto nodal consiste na compreensão de que o ordenamento jurídico pátrio já 
 

realizou a ponderação entre os valores constitucionais da segurança jurídica e da justiça, 
 
 
607 Greco afirma possuir a garantia da coisa julgada, entre nós, uma fragilidade que não se vislumbra em outros 

ordenamentos: GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização 
da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 221. 

608 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica. 2ª edição. Barcelona: Ariel Derecho, 1994, p. 34-
35. 
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prevendo os instrumentos aptos a superar a coisa julgada estabelecida609. Como se 
 

demonstrou, o sistema normativo atribui maior importância ora à segurança jurídica ora à 

justiça, conforme as situações regradas610. Fora destas raias, a intervenção do Poder Judiciário 
 

sobre a coisa julgada por ele mesmo formada será ilegítima, atentatória da segurança jurídica 
 

e do due process of law, na medida em que não há omissão do legislador quanto à matéria. 
 
 

Não é somente do ponto de vista da legalidade que se deve considerar a temática. 
 

Também assume posição de relevo, tal qual estudado alhures, a proteção da confiança que o 
 

jurisdicionado deposita na possibilidade de usufruir das consequências advindas da decisão 
 

judicial transitada em julgado. 
 
 

A questão da desconsideração atípica da coisa julgada – especialmente quanto aos 
 

casos que vem sendo comumente debatidos em sede doutrinária e jurisprudencial, como visto 
 

– é encarada imbuídas de carga emotiva, movidos pelo nobre sentimento de busca incessante 
 

da justiça, 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, nos termos do que fora advertido por Greco611. 
 
 

Da mesma forma, a alegação de primazia da justiça e dos princípios 
 

constitucionais está a exigir a negação da proposta de “relativização” da coisa julgada, 
 

especialmente pela indeterminabilidade destes paradigmas. A noção de justiça é algo 
 

subjetivo, atrelado ao contexto histórico e a valores de cada comunidade. 
 
 

A se admitir tal possibilidade, os processos judiciais não teriam ponto final, tendo 
 

em conta que dificilmente o sucumbente conformar-se-á da justiça da decisão que lhe foi 
 
 
 
609 “O sistema jurídico brasileiro prevê algumas situações de abrandamento da coisa julgada que, dada a sua 

excepcionalidade, somente nos casos expressos taxativamente na lei, portanto enunciados em numerus clausus, 
é que poderiam mitigar a coisa julgada. São eles: a) ação rescisória (CPC 485); b) embargos do devedor na 
execução por titulo judicial (CPC 741); c) revisão criminal (CPP 622); d) coisa julgada segundo o resultado da 
lide (LAP 18, CDC 103)” (NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da 
coisa julgada e o Estado democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque Crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 262). 

610 “O instituto da coisa julgada é uma concretização do próprio acesso à justiça, bem como uma exigência do 
Estado Democrático de Direito. Em decorrência da ponderação de interesses com o princípio da Segurança 
jurídica, somente pode se admitir como causas de relativização da coisa julgada aquelas expressamente 
previstas, já em caráter excepcional, no ordenamento jurídico, causando o menor abalo possível à estabilidade 
das relações jurídicas”. (CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Desconsideração da coisa julgada. Sentença 
inconstitucional. Revista Forense, vol. 384. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 235). 

611 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 221. 
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contrária. Igual conclusão chega-se em relação aos princípios constitucionais612 que, por sua 
 

própria natureza de normas abertas, possuem evidente indeterminabilidade, cuja aplicação 
 

obedece a uma escala de "otimização", não sendo difícil imaginar, muito pelo contrário, que a 
 

parte ou seu advogado utilizem-se de um destes princípios. 
 
 

Esse regresso ao infinito repercutirá na efetividade das decisões judiciais, uma das 
 

principais preocupações de processualistas de nossa época, especialmente diante de nossa 
 

história recente, ex vi da inclusão da garantia da duração razoável do processo em sede 

constitucional613. Faz-se menção ao infinito pela simples razão de que, excluindo-se a 
 

autoridade da coisa julgada para a rediscussão de uma dada contenda anteriormente decidida, 
 

deve-se admitir, por razões lógica e por prestígio à isonomia, que a nova decisão deverá 
 

receber o mesmo fim, qual seja: sua fragilidade diante da alegação superveniente de injustiça 
 

ou afronta à princípio constitucional. 
 
 

A coisa julgada não pode ser tratada como a figura mitológica da ave fênix614. 
 

Explica-se: o que se pretende sustentar é que a injustiça desmoronaria a primeira decisão 
 

acobertada pela coisa julgada, e que a nova decisão, que a reconhecesse, seria, ipso iure, justa 
 

e não abusiva. Mas o que asseguraria a intangibilidade desta “segunda coisa julgada”? Em 
 

resumo: quem poderia impedir que o sucumbente retornasse, no dia seguinte, com uma nova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
612 A interpretação histórica auxilia-nos no intento de extrair a vontade do legislador ordinário quanto à rescisão 

do julgado tendo por base a suposta lesão ao princípio da moralidade administrativa e da justa indenização em 
sede de desapropriação, suscitados por parcela dos adeptos da tese relativisionista. A última das hipóteses de 
cabimento da ação rescisória, inserida no rol previsto no precitado artigo 485 dizia respeito ao flagrante 
descompasso entre o valor fixado em ação de desapropriação direta ou indireta e o preço de mercado, ou seja, o 
valor real do objeto dessa ação. Tal hipótese de cabimento da ação rescisória foi, contudo, extirpado desse 
elenco por não ter sido reproduzida na Medida Provisória n. 1.906-6, de 29 de junho de 1999 que reeditou a 
Medida Provisória n. 1.798 de 13 de maio de 1999, cujo art. 1º incluíra tal hipótese de cabimento da rescisória 
naquele rol do art. 485 do CPC. 

613 “Parece que estas teses vão de encontro ao movimento que vem sendo implementado na justiça pátria, de 
restringir o acesso aos tribunais - através da implementação de súmulas vinculantes, repercussão geral, 
recursos repetitivos, poderes monocráticos ao relator, etc. – abreviando-se 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” 
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 261). 

614 “A fênix ou fénix (em grego ϕοῖνιξ) é um pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em auto-
combustão e, passado algum tempo, renascia das próprias cinzas”. Disponível na internet em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAnix. 
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ação, de conteúdo inverso, pretendendo demonstrar a injustiça da segunda sentença? 

Porventura.... a coisa julgada?615 
 
 

Na perspectiva das garantias fundamentais do processo e do processo justo, 
 

cumpre salientar que na jurisdição de conhecimento, a coisa julgada é garantia da segurança 
 

jurídica e da tutela jurisdicional efetiva, na medida em que 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 adversário616. 
 
 

A indeterminabilidade dos paradigmas utilizados para embasar a “relativização” e 
 

o risco de se gerar descrença no Poder Judiciário, em razão da inefetividade de seus 

comandos, eternamente impugnáveis, foi sintetizada da seguinte forma por Marinoni617: 
 
 

“Diante disso, a falta de critérios seguros e racionais para a ‘relativização’ da coisa 
julgada material pode, na verdade, conduzir à sua ‘desconsideração’, estabelecendo 
um estado de grande incerteza e injustiça. Essa ‘desconsideração’ geraria uma 
situação insustentável, como demonstra Radbruch citando a seguinte passagem de 
Sócrates: ‘crês, porventura, que um Estado possa subsidiar e deixar de se fundar, se 
as sentenças proferidas nos seus tribunais não tiverem valor algum e puderem ser 
invalidadas e tornadas inúteis pelos indivíduos?”. 

 
Não se pode descartar o risco em se admitir a relativização da coisa julgada por 

 

meios atípicos, sem limites normativos, na medida em que, ao se permitir a eternização dos 
 

conflitos, a coisa julgada poderia ser afastada de acordo com os interesses de cada momento 

histórico ou de cada governante618. 
 
 
 
 
 
 
615     SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Coisa julgada relativa? In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
277. 

616 Segundo Barroso, o intérprete constitucional tem que se posicionar como guardião da segurança jurídica e, 
consequentemente, da coisa julgada, velando pela confiança, estabilidade, previsibilidade e igualdade que 
tornam a vida civilizada. Considera inadmissível que alguém, depois de ter percorrido todas as instancias 
recursais, não havendo mais possibilidade da ação rescisória, pudesse se deparar com qualquer alteração nos 
elementos acobertados pela manto da coisa julgada. BARROSO, Luís Roberto. Poder constituinte derivado, 
segurança jurídica e coisa julgada. Sentido das locuções juros legais e valor real na EC nº 30/2000. Temas de 
direito constitucional – tomo II. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 409-411. 

617 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 232. 

618 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Coisa julgada, efeitos da sentença, “coisa julgada inconstitucional” e 
embargos à execução do art. 741, par. ún. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa 
julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 301. 
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A suposta limitação à utilização desta tese “relativizadora” aos casos 
 

excepcionais, onde se afigure “injustiças inaceitáveis”, gritantes, extremas, etc., não 

solucionaria o grave risco tratado nesta passagem619. 
 
 

Ademais, os adeptos da desconsideração atípica da coisa julgada a contrapõem à 
 

justiça, sem, no entanto, definir o que se deve compreender por justiça. Conforme exposto por 

Marinoni620: 
 
 

“Mesmo sem adentrar em complexos temas de filosofia do direito, pode-se 
logicamente argumentar que as teses da ‘relativização’ não fornecem qualquer 
resposta para o problema da correção da decisão que substituiria a decisão 
qualificada pela coisa julgada. Ora, admitir que o Estado-juiz errou no julgamento 
que se cristalizou, obviamente implica em aceitar que o Estado-juiz pode errar no 
segundo julgamento, quando a ideia de ‘relativizar’ a coisa julgada não traria 
qualquer benefício ou situação de justiça. 
A “tese da relativização” contrapõe a coisa julgada material ao valor justiça, mas 
surpreendentemente não diz o que entende por "justiça" e sequer busca amparo em 
uma das modernas contribuições da filosofia do direito sobre o tema. Aparentemente 
parte de uma noção de justiça como senso comum, capaz de ser descoberto por 
qualquer cidadão médio (l'uomo della strada), o que a torna imprestável ao seu 
propósito, por sofrer de evidente inconsistência (...)”. 

 
Com efeito, o justo absoluto, como pretendem os relativistas, é o justo utópico. A 

 

justiça é um valor, o Estado democrático de direito brasileiro fez opção por ele, mas pelo justo 

possível, como padrão de segurança jurídica com a coisa julgada621. A coisa julgada não serve 
 

para fazer justiça material, serve para outorgar segurança ao direito, às partes da demanda e 
 

eventuais terceiros que encontram na coisa julgada um porto seguro para a realização de 
 

outros negócios jurídicos. Faz, a seu modo, outra justiça: a formal, a única que importa para o 
 

direito. A segurança jurídica, realizadora da justiça formal, se sobrepõe à ideia de justiça 
 

material. 
 
 
 
 
 
 

619 “De nada adianta a doutrina que defende essa tese pregar que seria de aplicação excepcional, pois, uma vez 
aceita, a cultura jurídica brasileira vai, seguramente, alargar os seus espectros – vide mandado de segurança 
para dar efeito suspensivo a recurso que legalmente não o tinha, que, de medida excepcional, se tornou regra, 
como demonstra o passado recente da historia do processo civil brasileiro – de sorte que amanha poderemos ter 
como regra a não existência da coisa julgada e como exceção, para pobres e não poderosos, a intangibilidade 
da coisa julgada” (NERY JUNIOR, Nelson. A polêmica sobre a relativização (desconsideração) da coisa 
julgada e o Estado democrático de direito. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque Crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 260-261). 

620 MARINONI, Luiz Guilherme. O princípio da segurança dos atos jurisdicionais (a questão da relativização da 
coisa julgada material). In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: Enfoque 
crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 234. 

621 GÓES, Gisele Santos Fernandes. A “relativização” da coisa julgada: exame crítico (exposição de um ponto de 
vista contrário). In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 146. 
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Este também é o magistério de Nojiri622: 
 
 

“(...) a única justiça que se pode aferir com alguma dose de certeza e de confiança, 
válida para o sistema jurídico-normativo, é a de justiça formal (ou instrumental), que 
é aquela que se extrai do complexo de regras de ordenamento e que resulta numa 
decisão final não mais passível de recurso, ordinário ou extraordinário. Para essa 
justiça o fundamental não é a busca por uma satisfação moral, ética ou política, 
difícil de ser encontrada em termos objetivos, mas uma resposta final para que os 
conflitos não se perpetuem no tempo e que sejam resolvidos de acordo com as regras 
instrumentais previstas na Constituição Federal e demais normas previstas no 
sistema”. 

 
Não se desconhece a possibilidade de que, em certo caso concreto, seja proferida 

 

decisão de conteúdo injusto, mesmo com todas as possibilidades existentes no sistema 

processual para corrigi-la623. Mas, escoados os remédios dispostos na lei, representaria risco 
 

maior ao sistema jurídico a insegurança jurídica que seria proporcionada pela possibilidade de 
 

sua revisão a qualquer tempo. O risco político de haver sentença injusta ou inconstitucional no 
 

caso concreto parece ser menos grave do que o risco político de instaurar-se a insegurança 

geral com a relativização (‘rectius’: desconsideração) da coisa julgada624. Não se cogita de 
 

justiça onde não haja segurança. 
 
 

A proposta “relativizadora” esbarra, a um só tempo, na função negativa da coisa 
 

julgada e em sua eficácia preclusiva, estudados na presente dissertação. Ao admitir o 
 

processamento e a instrução probatória do segundo processo – o que se dará com base em 
 

cognição rarefeita –, para analisar a decisão anterior, já acobertada pela auctoritas rei 
 

iudicatae, quanto à justiça ou à adequação a princípios constitucionais, o juízo terá infringido 
 

a eficácia preclusiva e a função negativa da coisa julgada, na medida em que, independente do 
 
 
 
 
622 NOJIRI, Sérgio. Crítica à Teoria da Relativização da Coisa Julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 

Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
324; 

623 “A lei procura, não há duvida, criar todas as condições para que o produto final da atividade cognitiva reflita 
com fidelidade a configuração jurídica da espécie. Ampla possibilidade de se apresentar ao juízo os 
argumentos e provas. Permite ao juízo que busque a prova (art. 130) para formar seu convencimento. 
Possibilidade ampla de impugnação das decisões que entendam equivocadas. em alguns casos, chaga-se 
mesmo a prever o rejulgamento obrigatório (art. 475). Há, porém, um momento em que à preocupação de fazer 
justiça se sobrepõe a de não deixar que o litígio se eternize” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. In Temas de Direito Processual 
(nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 243). 

624 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 717; ASSIS, Araken de. Eficácia 
da coisa julgada inconstitucional. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 51; “(...) Se assim, num caso ou noutro, se leva à eternização de 
alguma injustiça, esse é preço que o ordenamento entendeu razoável pagar como contrapartida da preservação 
de outros valores” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da 
coisa julgada material. In Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 247). 
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conteúdo de seu decisum, tenha mantido ou desconsiderado a coisa julgada, terá proferido 
 

outra sentença, outra norma jurídica individual, o que se mostra inaceitável. 
 
 

A decisão judicial quanto ao mérito da demanda não pode, após seu trânsito em 
 

julgado, restar condicionada à inexistência de posterior declaração de inconstitucionalidade 
 

por parte do Supremo Tribunal Federal em relação à lei ou ato normativo em que se baseou. 

Não existe a figura da coisa julgada condicional625. 
 
 

Neste diapasão, cumpre registrar, desde já, que a insubsistência de determinado 
 

ato jurídico, emanado de qualquer dos Poderes do Estado, por insubordinação aos ditames 

constitucionais, deve receber a pecha de nulidade. Não se trata de inexistência626 ou 

ineficácia627 jurídica, pelas razões expostas em passagem retro. 
 
 

É assente que o efeito retroativo, ex tunc, decorrente da nulidade do ato, por 
 

incompatibilidade com o Texto Constitucional, encontra na coisa julgada um óbice 

intransponível628. Conforme exposto no capítulo exordial, a coisa julgada sempre foi tida 
 

como um importante limite à eficácia retroativa da decisão declaratória de 
 
 
625 “A sentença já transitada em julgado permanece imune à eficácia retroativa da decisão proferida em controle 

abstrato de constitucionalidade, tenha ou não o Supremo restringido a eficácia de sua decisão” (CARNEIRO, 
Paulo Cezar Pinheiro. Desconsideração da coisa julgada. Sentença inconstitucional. Revista Forense, vol. 384. 
Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 236). 

626 “Obviamente, não se pode ter como mera aparência uma sentença proferida em processo regular, e que tenha 
transitado em julgado, ainda que contaminada por inconstitucionalidade. Os elementos materiais de existência, 
no plano do ser, estão todos presentes. A impotência de alcançar os efeitos jurídicos decorre, não da falta de 
elementos materiais, mas da situação de contraposição entre o conteúdo da sentença e o mandamento 
constitucional. Inexistente seria a sentença proferida por quem não é juiz ou lançada sem o pressuposto de um 
processo que pudesse sustentá-lo, ou ainda daquela a que faltasse a conclusão ou dispositivo” (THEODORO 
JUNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos 
processuais para seu controle. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do. (Coord.). Coisa julgada 
inconstitucional. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 147). 

627 Diferente do que se passava em Roma, como apresentado no segundo capítulo, e por decorrência da 
presunção de constitucionalidade, os atos nulos produzirão seus efeitos até que sobrevenha decisão judicial 
invalidando-o. 

628 “Essa retroatividade tem como limite a ‘coisa julgada’ (Canotilho. ‘Dir. Const.’, p. 1013/1014). Não pode 
alcançar, portanto, as relações jurídicas firmes, sobre as quais pesa a ‘auctoritas rei iudicatae’, manifestação do 
Estado Democrático de Direito (do ponto de vista político-social-coletivo) e garantia constitucional 
fundamental (do ponto de vista do direito individual, coletivo ou difuso). A esse respeito, ressalvando a coisa 
julgada dos efeitos retroativos da decisão de inconstitucionalidade, embora nem precisasse fazê-lo, é expressa a 
CF portuguesa (art. 282, n. 3, 1ª parte)”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 
Processo Civil comentado e legislação extravagante. 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
1.132); “(...) 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 constitucional”. 
(GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração “erga omnes” de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2. ed., rev., 
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 261). Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
caminha neste sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados: Ag.Reg. do RE 659803-RS, rel. Min. 
Celso de Mello; RMS 17.976/SP, Rel. Min. Amaral Santos; RE 86.056/SP, Rel. Min. Rodrigues Alckmin. 
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inconstitucionalidade. É da própria lógica do Estado democrático de direito que se vede a 
 

retroação de ato emanado de qualquer dos poderes a ponto de romper a coisa julgada 
 

legitimamente formada. Para que tal se cogite, faz-se imprescindível disposição expressa 
 

nesse sentido oriunda do constituinte originário, como se deu no artigo 282º.3, da 
 

Constituição da República Portuguesa, que estabelece: “ficam ressalvados os casos julgados, 
 

salvo decisão em contrário do Tribunal Constitucional quando a norma respeitar a matéria 
 

penal, disciplinar ou de ilícito de mera condenação social e for de conteúdo menos favorável 
 

ao arguido”. 
 
 

Não obstante, mesmo que assim não fosse, é certo que o manejo da teoria da 
 

nulidade dos atos normativos inconstitucionais para a decisão judicial, permitindo-lhe a 
 

revisão a qualquer momento despreza a evolução desta teoria no sentido de prestigiar a 
 

segurança jurídica e permitir a produção de alguns efeitos. Realmente, não se deve supor que 

a declaração de inconstitucionalidade afete todos629 os atos praticados com fundamento na lei 
 

inconstitucional, especialmente a coisa julgada, que recebe tratamento diferenciado para 
 

protegê-la. 
 
 

A Supremacia da Constituição, por sua vez, não deve acarretar a procedência da 
 

proposta de desconsideração da coisa julgada por meios atípicos, haja vista que o legislador 
 

ordinário, ao eleger as hipóteses que ensejam a possibilidade de desconsiderá-la e o 
 

procedimento para tanto (com a estipulação dos meios e dos prazos), materializou, de forma 
 

legitimamente democrática, a força normativa da Constituição. 
 
 

O raciocínio, ao que nos parece, deve ser invertido. A postura do intérprete, ao 
 

sustentar o rompimento das garantias constitucionais da segurança jurídica e da coisa julgada, 
 

sem suporte legal para tanto, não se vislumbrando no caso omissão significativa, estará 
 

lesando a Supremacia da Constituição. 
 
 

Não se advoga a correção da insubordinação das decisões judiciais à Constituição. 
 

O fato é que não se pode, com isso, desprezar os mecanismos, as escolhas legítimas realizadas 
 

pela esfera política eleita pela Carta de Direitos para tal fim. E estes mecanismos “dão conta 
 

do recado”, assim antes como após a formação da coisa julgada. 
 
 

629 “(...) no direito brasileiro, jamais se aceitou a ideia de que a nulidade da lei importaria, automaticamente, na 
eventual nulidade de todos os atos que com base nela viessem a ser praticados” (MENDES, Gilmar Ferreira. 
Coisa julgada inconstitucional: considerações sobre a declaração de nulidade da lei e as mudanças introduzidas 
pela Lei nº 11.232/2005. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do.; DELGADO, José Augusto. (org.). Coisa 
julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 98). 
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A obediência aos limites estabelecidos pelo legislador tem origem na necessária 

observância da cláusula do devido processo legal630. 
 
 

Neste cenário, assume posição de relevo os institutos da querela nullitatis, da ação 
 

rescisória e da recém-criada matéria alegável por embargos à execução. No que tange à 
 

querela nullitatis e aos embargos à execução, externou-se posicionamento no corpo do 
 

presente trabalho, mais precisamente nos itens 4.1.2 e 4.1.5, respectivamente. Em suma, 

sustenta-se que: (i.) a querela nullitatis, no sistema jurídico processual pátrio, resta limitada631 
 

ao caso da decisão de mérito proferida em processo no qual o réu tenha restado revel por 
 

ausência ou vício da citação; (ii.) os embargos à execução que veicula pleito de 
 

inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos dos artigos 475-L, §1º e 741, parágrafo 
 

único, ambos do Código de Processo Civil, somente podem ser providos nos casos em que 
 

este título tenha se formado com espeque tão somente em lei ou ato normativo que já havia 
 

sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia erga omnes. 
 
 

Em relação à ação rescisória, tradicional instrumento de desconsideração da coisa 
 

julgada, destinada a impugnar suposta afronta à Supremacia da Constituição terá cabimento 
 

pela via do inciso V do permissivo plasmado no artigo 485 do Código de Processo Civil, 
 

devendo o termo “lei” ser compreendido em sentido amplo, a englobar todas as espécies 
 

legislativas, o que inclui, por óbvio, a Constituição. Com efeito, a doutrina sustenta que a 
 

norma a ser extraída deste texto é pela possibilidade da ação rescisória por violação a direito 
 

em tese. 
 
 

Conforme se destacou, não se desconhece a existência de alguns casos, 
 

excepcionais, em que o rigor da coisa julgada pode acarretar a manutenção de situações 
 

inconstitucionais, notadamente o da superveniência do exame de DNA nas causas 
 

investigatórias de paternidade julgadas com base em outros elementos. Trata-se dos casos em 
 
 
 
 
 

630 “Imaginar diferentemente [da desconstituição da coisa julgada pelos meio tipicamente previstos], no atual 
estado jurídico, seria – no mínimo – violar a garantia do devido processo legal (5º, LIV, CF), a qual é da 
essência do Estado Democrático de Direito. (...) em qualquer das hipóteses levantadas a demanda rescisória é – 
ordinariamente – o instrumento hábil para revisão de decisões que adquirem autoridade de coisa julgada, pena 
de promover-se o verdadeiro caos na ordem jurídica, gerado pela consequente ausência de estabilidade nas 
relações sociais” (PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania processual e relativização da coisa julgada. Revista de 
Processo, vol. 112. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 31). 

631 Interpretação sistemática permite concluir no sentido desta limitação, ao se analisar de forma conjunta com o 
artigo 474, teremos que o vício da citação impede que a parte possa opor alegações e apresentar provas a seu 
favor, justamente por não ter sido citada para integrar a relação jurídica processual. 
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que se tenha esgotado o prazo para a impugnação da sentença de mérito transitada em julgado 

que contenha afronta a preceitos constitucionais632. 
 
 

O entendimento convencional é no sentido de que, superado o prazo bienal 
 

decadencial da rescisória, a autoridade da coisa julgada torna-se imune a posteriores ataques, 
 

tendo em conta que a decisão torna-se irrescindível, se desprendendo de eventuais vícios dos 

quais se encontre eivada633. Retornando à questão da escolha legitimamente realizada pelo 
 

legislador infraconstitucional, concretizando a ponderação dos direitos fundamentais que 

podem apresentar-se em conflito, colaciona-se a seguinte posição de Greco634: 
 
 

“(...) à falta de uma pauta clara de hierarquização dos direitos fundamentais que 
podem apresentar-se em conflito, mesmo porque a valoração desses direitos e a sua 
ponderação em face de outros pode apresentar-se controvertida ou polêmica, deve 
ser respeitada a escolha do legislador, que sepulta qualquer nova demanda após o 
decurso do prazo para a ação rescisória”. 

 
A hipótese extrema, com o fito de solucionar estes casos excepcionais, consiste 

 

em se possibilitar a interpretação extensiva, ampliativa, das causas plasmadas no artigo 485 
 

do Código de Processo Civil. Com isso estar-se-ia alargando a ponderação de valores que já 

fora iniciada pelo legislador ordinário, desde que a hipótese o permita635. Tal se dá na hipótese 
 
 
 
 
632 Conforme restou demonstrado no item 4.2.2 a alegação de afronta a preceito constitucional, equivocadamente 

denominada de coisa julgada inconstitucional, representa uma proposta mais técnica do que as que se 
embasavam na alegada injustiça ou natureza infraconstitucional da coisa julgada. Não obstante, nossa posição 
continua sendo no sentido de rejeitá-la, como exposto quando da análise da alegação de supremacia da 
constituição. 

633 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006, p. 223. A intenção do legislador ordinário, que disciplina a coisa julgada, é de 
assegurar a estabilidade das relações jurídicas, promovendo a segurança jurídica: “A maior ou menor extensão 
desse prazo revela a opção pela estabilidade ou revisibilidade da decisão transitada em julgado. A redução de 
tal prazo, no vigente CPC, para dois anos, quando o pretérito Código bem como o art. 178 do Código Civil de 
1916 o fixavam em cinco anos – o vigente código civil ao cuidar da decadência não mais comtempla o prazo 
para o ajuizamento da ação rescisória, deixando assim à lei processual a incumbência de o fixar, como sucede 
com o artigo 495 do CPC - , denota o propósito de assegurar, em menor prazo, a estabilidade definitiva e, pois, 
inatacável das decisões judiciais, privilegiando-se, destarte, a segurança jurídica, ainda que em detrimento da 
justiça” (ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 
Relativização da coisa julgada: enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 
80). 

634 GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 
relação à coisa julgada anterior. In: DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). Relativização da coisa julgada: 
enfoque crítico. 2. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodium, 2006, p. 229. Neste sentido: “(...) vemos a 
previsão legal da ação rescisória como consequência da incidência do princípio constitucional da 
proporcionalidade, em face da extrema gravidade de que se reveste a sentença com os vícios arrolados em 
numerus clausus pelo CPC 485”. (NERY JUNIOR, Nelson Nery. Coisa julgada e o estado democrático de 
direito. Revista Forense, vol. 100. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 141). 

635 Em sentido semelhante, quanto à flexibilidade dos casos de rescindibilidade: “a amplitude e a flexibilidade já 
existentes não têm gerado resultados danosos ao sistema; não estão corroendo a segurança jurídica nem o 
Estado de Direito” (TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: RT, 2005, p. 195). 
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de superveniência de meio de prova, como o DNA, que pode ser entendido como “documento 
 

novo”, abrandando-se o rigor da doutrina e jurisprudência, como visto. 
 
 

Revela-se indispensável uma ressalva quanto à questão da descoberta do exame de 
 

DNA em relação às demandas de investigação de paternidade transitada em julgado. É 
 

procedente a alegação de que a sistemática da coisa julgada secundum eventum probationis 
 

depende de lei, o que, por si só, revela-se suficiente para rejeitar esta pretensão relativizadora. 
 

Mas não é para este ponto que se deseja chamar a atenção. 
 
 

Sustenta-se que o mencionado exame permite aferir-se um grau de probabilidade 
 

tão elevado que o aproximaria da certeza científica, da verdade real, e que, como o processo 
 

civil moderno orienta-se pelo direito material discutido, que, pela relevância do tema estaria a 
 

exigir a busca da verdade real, a coisa julgada deveria ser relativizada em todos os casos em 
 

que se formou nas ações de investigação de paternidade sem que tenha sido realizado dito 
 

exame. 
 
 

Ocorre que este argumento, apesar de sedutor, ancora-se, novamente, em falsa 
 

premissa, qual seja: a de que o direito material, neste caso, prima pela verdade real. O certo é 
 

que o ordenamento jurídico permite que essa mesma questão seja julgada com base em 
 

presunção, bastando, para tanto, que o investigado se recuse a disponibilizar material para o 
 

exame de compatibilidade genética, como se extrai dos artigos 231 e 232 da Lei 10.406, de 10 
 

de janeiro de 2002 (Código Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também 
 

caminha nesta trilha, senão veja-se: 
 
 

“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - EXAME DNA - CONDUÇÃO DO RÉU 
"DEBAIXO DE VARA. Discrepa, a mais não poder, de garantias constitucionais 
implícitas e explícitas - preservação da dignidade humana, da intimidade, da 
intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e 
direta de obrigação de fazer - provimento judicial que, em ação civil de investigação 
de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao 
laboratório, "debaixo de vara", para coleta do material indispensável à feitura do 
exame DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico-instrumental, consideradas a 
dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde das questões 
ligadas à prova dos fatos”636. 

 
Assim, pode ocorrer da coisa julgada ser desconsiderada e, ao fim deste novo 

 

processo, a paternidade ser afirmada com base em mera presunção. Esta, aliás, é a hipótese 
 

mais provável, haja vista o grau de litigiosidade em que as partes se encontrarão. 
 
 
 

636 BRASIL; Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno. Habeas Corpus 71.373/RS. Rel. Min. Francisco Rezek, 
Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio. Julgado em 10.11.1994, publicado em 22.11.1996. 
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O que está em jogo neste caso das investigações de paternidade julgadas sem o 
 

exame de DNA, tal como acontece na generalidade dos outros, é a alegação de injustiça a 
 

contaminar o conteúdo da decisão. No entanto, por mais delicada que seja a matéria, já restou 
 

assentado que a injustiça, assim como a afronta a preceito constitucional, por mais 
 

impressionante que seja o adjetivo a lhe qualificar – seja grave, gravíssima, insustentável, 
 

evidente, insuportável, etc. – não é razão suficiente para submeter a regime excepcional a 

sentença trânsita em julgado637. 
 
 

Com isso, diante de todo o exposto, adere-se aos argumentos apresentados no 
 

tópico em que se expôs a posição contrária à desconsideração atípica da coisa julgada, 
 

acrescentando-se as ponderações tecidas neste capítulo conclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

637 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. Temas de Direito Processual (nona série). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 256. 
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