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RESUMO 

 

 O presente trabalho de conclusão de curso tem como escopo analisar as doutrinas pró e 

contra a relativização da coisa julgada, explorando a viabilidade de desconstituição deste 

instituto fora dos casos expressamente previstos pelo legislador ordinário. Neste contexto, o 

estudo buscará demonstrar a insuficiência da tese que ampara a desconstituição de decisões 

possivelmente violadoras de normas constitucionais, já cobertas pelo manto da coisa julgada 

material, sob o fundamento de persecução da Justiça, tendo em vista a inegável plasticidade 

deste conceito e em razão das ideias amplamente difundidas na hodierna jurisdição 

constitucional de inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais. Assim, o trabalho 

buscará demonstrar a necessidade de desenvolvimento de um modelo dogmático científico bem 

estruturado e racional capaz de criar bases uniformes para a solução do embate entre a 

segurança jurídica e eventual princípio ou norma violado pela decisão transitada em julgado. 

 

Palavras-chave: Coisa julgada inconstitucional. Relativização atípica da coisa julgada. 

Princípios constitucionais. Justiça. 
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ABSTRACT 

 

 The present paper aims the analysis of scientific studies in favor and against the 

disregard of res judicata, especially concerning its viability in cases not legally foreseen. In this 

context, the study strives to demonstrate the inconsistency of the thesis that support the 

disregard of decisions already covered by res judicata which might violate Federal Constitution 

sustained exclusively on arguments of making justice, once this concept is totally intangible 

and inadequate, and also because of the lack of hierarchy between constitutional dispositions. 

Thus, the paper urge to demonstrate the need of development of a rational and well-structured 

dogmatic-scientific model capable to create uniform bases for the solution concerning the 

problem of conflict between legal certainty and others constitutional standards that might be 

violated by the decision covered by res judicata. 

 

Keywords: Res judicata. Disregard of res judicata. Constitutional standards. Justice. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo pretende adentrar no tema do emprego da técnica de relativização 

atípica do instituto processual da coisa julgada, após o transcurso do prazo decadencial para 

propositura Ação Rescisória e diante do não cabimento de outros meios processuais típicos, nos 

casos em que a res judicata acobertar decisão considerada injusta em razão da existência de 

violação direta a normas constitucionais. 

O ponto de partida será a análise do conceito e da extensão da coisa julgada, seus 

limites subjetivos e objetivos, observando tanto seu aspecto formal, quanto material, para 

concluir se esta constitui um direito fundamental que goza da mesma proteção dos demais 

constitucionalmente assegurados, ou se corresponde tão somente a um direito relativo, de 

hierarquia infraconstitucional. 

Em seguida, será abordado o tema da natureza jurídica das decisões inconstitucionais, a 

fim de verificar a possibilidade de relativização atípica, após o trânsito em julgado, 

investigando-se ainda, em que consiste tal técnica. 

Neste ínterim, duas situações serão analisadas, quais sejam, i) a desconstituição, em 

nome da Justiça, de uma decisão que viola norma constitucional; e ii) a manutenção das 

decisões transitadas em julgado, salvo cabimento de meios típicos de desconstituição, 

identificando a Injustiça na incessante busca por decisões melhores, a partir da relativização 

extraordinária.  

Diante do conflito entre o princípio da segurança jurídica - aqui considerada como 

princípio intrínseco à autoridade da coisa julgada - e o princípio constitucional violado pela 

decisão transitada em julgado, o estudo tecerá crítica às doutrinas até então formuladas sobre o 

tema, questionando a suficiência do emprego das técnicas de ponderação e de hermenêutica 

jurídica para o fim de solucionar a colisão instaurada, momento em que buscará demonstrar a 

inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais. 

Por fim, diante da pluralidade de casos concretos, e tendo em vista a insuficiência da 

metodologia dogmática nas técnicas de relativização atípica até então desenvolvidas, o trabalho 

buscará demonstrar a necessidade de sistematização de critérios objetivos para averiguação dos 

casos em que a imutabilidade merece ser flexibilizada. 
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1. A COISA JULGADA E A TÉCNICA DE RELATIVIZAÇÃO ATÍPICA 

 

1.1. A COISA JULGADA NO DIREITO PROCESSUAL MODERNO  

 

O estudo da coisa julgada perpassa necessariamente pela abordagem de sua relação com 

a verdade. A principal inquietação refere-se à possibilidade de a coisa julgada fazer do branco 

preto, do quadrado, redondo. Indaga-se: qual seria o fundamento jurídico a autorizar a coisa 

julgada a tornar indiscutíveis e imutáveis sentenças que determinam comandos que não 

correspondem ao mundo dos fatos? O debate parece ser infindável. 

Se por um lado, o instituto tem sido visto como garantia de celeridade e estabilidade das 

relações, ao impedir que as lides tornem-se eternas, de outra banda multiplicam-se as 

indagações sobre a cristalização de situações de todo desconectadas da realidade. Para Pontes 

de Miranda 

As palavras coisa julgada indicam uma decisão que não pende mais dos recursos 
ordinários, ou porque a lei não os concede (segundo lei das alçadas), ou porque a parte 
não usou deles nos termos fatais e peremptórios, ou porque já foram esgotados. Os 
efeitos de uma tal decisão é ser tida por verdade; assim, todas as nulidades e injustiças 
relativas, que porventura se cometessem conta o direito das partes, já não são 
susceptíveis de revogação.1 

 

Ergue-se então a doutrina que pretende mitigar este instituto técnico processual a fim de 

tornar possível a produção de resultados justos no processo, considerado esta busca um dos 

principais objetivos do Estado Contemporâneo. Assim é que Candido Rangel Dinamarco 

assevera que "eliminar conflitos mediante critérios justos” 2 seria o mais nobre dos objetivos de 

todo sistema processual.  

A fim de elencar as premissas necessárias ao desenvolvimento do presente estudo, serão 

objeto de análise, preliminarmente, as principais teorias acerca da coisa julgada. Desde já, 

cumpre esclarecer que o presente capítulo não tem como objetivo aprofundar o estudo histórico 

deste instituto processual, mas tão somente delinear, em linhas mestras, uma perspectiva da 

coisa julgada no direito contemporâneo. 

Na tentativa de solucionar o impasse causado pela possível falta de conexão da decisão 

transitada em julgado com o mundo dos fatos, destaca-se a teoria da ficção da verdade, 

                                                 
1PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, Rio de 
Janeiro: Forense, 1976, p. 172. 
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em 
<http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 15.07.14. 
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elaborada por Savigny3, a qual representou um divisor de águas com relação às doutrinas 

anteriores. O autor inicia sua obra alarmando para o perigo decorrente da manutenção de uma 

sentença que contém um erro e, de outro, para o risco inerente a uma incerteza sem limites, 

caso a injustiça da sentença justifique um reexame. Conclui considerando que seria maior o 

perigo das incertezas jurídicas, motivo pelo qual afirma ser necessário adotar o instituto da 

“força legal” da sentença, que seria capaz de garantir que esta permaneça incólume a qualquer 

tentativa futura de impugnação, após o trânsito em julgado, decorrendo da própria autoridade 

do magistrado. 

Segundo esta teoria, pouco importa a realidade concreta, pois a coisa julgada seria capaz 

de criar uma verdade artificial, a qual não pretende corresponder à verdade dos fatos, pois a 

sentença seria capaz de criar um direito até então inexistente ou eliminar, bem como reduzir ou 

alterar um direito existente. Por este motivo, se um juiz encara uma questão já decidida por 

uma lide anterior, passada em julgado, deve admitir o conteúdo desta como verdadeiro4.  

Cabe ressaltar que a chamada “força legal” não atinge apenas a parte dispositiva da 

sentença, mas abarca inclusive os seus motivos. Savigny5 elabora uma distinção entre os 

motivos objetivos, que seriam os elementos que verdadeiramente integram a relação jurídica, e 

os motivos subjetivos, concernentes àqueles que impulsionam, de modo pessoal, a convicção 

do juiz sobre os elementos, inferindo que apenas os primeiros adquirem força de coisa julgada.  

Outrossim, não há como deixar de mencionar o magistério de Giuseppe Chiovenda6, ao 

conceituar a coisa julgada como a indiscutibilidade da existência da vontade concreta da lei e, 

portanto, do Estado, exteriorizada na sentença. Por conseguinte, para que haja certeza acerca da 

própria vontade estatal, far-se-ia necessária a incontestabilidade da decisão, sendo a coisa 

julgada o efeito decorrente da própria sentença, vista como ato estatal de força obrigatória e 

irrevogável. Assim, o juiz teria a função de atuar representando o Estado, expressando a 

vontade deste ao conceder um provimento aos jurisdicionados, tutelando um bem de vida a 

alguém.  

Ugo Rocco7, por sua vez, partindo da premissa de que o direito de ação é um direito 

subjetivo público e abstrato, caracteriza a coisa julgada como causa de extinção ou modificação 

do direito de ação. A sentença seria, assim, um ato que decorre do dever do Estado de 
                                                 

3VON SAVIGNY, Friedrich Karl. Sistema Del Diritto Romano Attuale, vol. 6. Torino: Unione Tipografico-
Editrice, 1886-1898, p. 280. 
4Idem, p. 280-282. 
5Idem, p. 389-390. 
6CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I. 3ª edição. Campinas: Bookseller, 2002, 
p. 409 e ss. 
7ROCCO, Ugo. L’Autorità della Cosa Giudicata e i suoi Limiti Soggetivi. Roma: Athenaeum, 1917, tomo I, p. 368 
– 369. 
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solucionar os conflitos, sendo tal função exercida com exclusividade. Considera então que este 

dever só seria efetivamente cumprido a partir do momento em que a sentença se tornasse 

imutável, residindo aí a necessidade da coisa julgada, como expressão de vontade e poder 

estatal. 

Outa teoria de grande peso é aquela desenvolvida por Carnelutti8. Para o eminente 

processualista, as decisões da lide consistem na solução de questões, não existindo eficácia 

enquanto não haja decisão para controvérsias não solucionadas, o que não significa que a coisa 

julgada incida apenas sobre questões que não foram expressamente decididas, bastando para 

tanto que a solução de uma questão suponha a solução de outra9. Ademais, considera as 

decisões como projeções da vontade do Juiz, embora derivadas da lei, sua fonte mediata. Por 

conseguinte, entende que a sentença, pressupondo a lei, caracteriza-se por ser uma norma 

suplementar a esta. Portanto, conclui que a partir do momento que a decisão transita em 

julgado, passa a ser dotada da garantia do juízo que lhe afigura obrigatória.  

Com efeito, observa-se que foi Enrico Tullio Liebman10 quem elaborou a teoria 

recepcionada pelo direito brasileiro. Contrariando a doutrina majoritária, classifica a coisa 

julgada como uma qualidade da sentença, e não um de seus efeitos. Isso porque os efeitos 

seriam elementos produzidos pela sentença, enquanto o atributo da coisa julgada seria a 

qualidade que a ela se adere, tornando-a imutável e indiscutível, imunizando inclusive os 

efeitos já produzidos. A coisa julgada é vista como qualidade que intensifica e potencializa a 

eficácia natural da sentença, ao afirmá-la como única. Neste sentido leciona o seguinte 

 
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 ato11. 

 

 De fato, há inúmeras situações que comprovam a necessidade de tal distinção, dentre 

elas a possibilidade de execução provisória do julgado, as situações jurídicas continuativas, 

bem como a existência de efeitos secundários que decorrem do mandamento contido da 

sentença. 

                                                 
8CARNELUTTI, Francesco. Sistema nel Diritto Processuale Civile. Pádua: , 1936, vol. I, p. 277 e ss. 
9Idem, p. 273 
10LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. Tradução 
de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 54-55. 
11Idem, p. 54. 
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 Não obstante a exposição dos diversos conceitos de coisa julgada supramencionados, 

admite-se como mais plausível o entendimento de que a coisa julgada consiste na imutabilidade 

do conteúdo da decisão, do seu comando, que é composto pela norma jurídica concreta, que por 

sua vez não se confunde com seus efeitos. Tal tese ganha voz pelo escólio de José Carlos 

Barbosa Moreira12, que recepcionou a teoria liebmaniana com algumas modificações. 

 Merece aplausos a crítica parcial do autor à teoria de Liebman, ao discordar que a coisa 

julgada seria capaz de imunizar, além da sentença, os efeitos por ela produzidos. Isso porque os 

efeitos da sentença, sejam ele condenatórios, constitutivos ou meramente declaratórios, são 

mutáveis, correspondendo às alterações que a decisão judicial produz na realidade jurídica, as 

quais podem ocorrer inclusive antes do trânsito em julgado, sem o manto da imutabilidade. 

Prova disso seria que o caso da execução forçada, após pagamento da prestação pelo réu, 

situação em que os efeitos decorrentes da sentença condenatória são extintos.  

 Em suma, enquanto a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e 

indiscutível a sentença, em relação às partes que integram a relação jurídico-processual, os 

efeitos da sentença seriam passíveis de modificação, podendo atingir inclusive terceiros, daí 

porque se admite a assistência litisconsorcial, o recurso de terceiro e ação rescisória do terceiro 

prejudicado. 

 Partindo desta premissa, de suma importância avaliar o que fica abrangido pela coisa 

julgada, analisando seus limites objetivos e subjetivos. 

 Os limites objetivos da coisa julgada correspondem ao alcance de sua projeção, ou seja, 

os pontos da sentença que se tornam imutáveis. Em linhas gerais, é possível afirmar que a coisa 

julgada incide sobre a parte dispositiva da sentença, em seu aspecto material, que pode ser 

traduzida na resolução sobre o bem da vida objeto da lide. Por outro lado, a coisa julgada não 

abarca a motivação da sentença, ou seja, não incide sobre a estrutura lógica desenvolvida pelo 

juiz para chegar no comando final. De igual modo, sobre as questões prejudiciais não recai o 

manto da imutabilidade, salvo nos casos de propositura de ação declaratória incidental por 

alguma das partes. 

 Por sua vez, os limites subjetivos da coisa julgada relacionam-se com os sujeitos sobre 

os quais recaem os efeitos da coisa julgada. Neste particular, ganha destaque o fato de que a 

sentença pode projetar seus efeitos para fora do processo, atingindo terceiros que não fazem 

parte da relação processual propriamente dita, ou seja, que não possuem interesse jurídico 

direto, mas que podem ser atingidos reflexamente. Nestes não raros casos, embora a coisa 

                                                 
12BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais, ano 59, vol. 416, 
jun, 1970, p. 10 e ss.  
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julgada tenha eficácia erga omnes, para os terceiros, estranhos à lide, a sentença jamais se torna 

imutável. Assim é que Rodolfo de Camargo Mancuso fala em extensão dos efeitos da sentença 

a terceiros, mas não da qualidade da imutabilidade13.  

 A coisa julgada pode ser analisada sob o seu aspecto material, quando se projeta para 

fora do processo, ou formal, quando há o chamado efeito endoprocessual. Vale a ressalva de 

Dinamarco14 no sentido de que tratam-se de duas facetas de um mesmo instituto.  

 O artigo 467 do Código de Processo Civil traz o conceito da coisa julgada material: 

“Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 

não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”15.  

 A coisa julgada formal diferencia-se da coisa julgada material à medida que não impede 

a propositura de uma nova demanda sobre a mesma relação jurídica, mas tão somente a 

propositura de recursos à sentença proferida. Em outras palavras, a sentença atingida pela coisa 

julgada formal, impede impugnações, mas não é imutável a ponto de impedir o reexame por 

outro juiz ou tribunal em demanda diversa. A coisa julgada material, por sua vez, dota a 

sentença de uma imutabilidade que irradia para fora do processo, motivo pelo qual é 

considerada a autoridade da coisa julgada, já que coíbe modificações por outro juiz ou mesmo 

pelo legislador. Assim é que não há coisa julgada material sem coisa julgada material, mas o 

inverso pode existir.  

 Passa-se então ao estudo da natureza jurídica deste instituto processual, a fim de 

verificar qual é o posicionamento da coisa julgada dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  

  

1.2.  RES JUDICATA: PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL OU DIREITO 

RELATIVO? 

 

 No direito brasileiro, o instituto processual da coisa julgada está expressamente previsto 

no inciso XXXVI, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”16. 

 Antes de tudo, faz-se necessário extrair o verdadeiro sentido do dispositivo mencionado. 

Pois bem. Ao empregar a intepretação literal-gramatical na dicção da norma supracitada, 
                                                 

13MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Coisa julgada, “colateral estoppel” e eficácia preclusiva “secundim 

eventum litis”. Revista dos Tribunais: São Paulo, nº 608, jun. 1986, p. 26-27. 
14DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em 
<http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 15.07.14. 
15BRASIL. Código de Processo Civil. Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
16BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 
1988. 
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apresentam-se dois sentidos possíveis com relação à coisa julgada: i) a lei não retroagirá, ou 

seja, novas disciplinas jurídicas somente poderão incidir nos casos que ainda não transitaram 

em julgado ou ii) a lei não poderá violar a importância ou a incidência da coisa julgada.  

 A segunda interpretação, dirigida especialmente ao legislador ao determinar que a lei 

não poderá reduzir a amplitude da coisa julgada, vai de encontro às mitigações expressamente 

previstas nas normas infraconstitucionais – possibilidade de ação rescisória, pelo artigo 485 

Código de Processo Civil17, e da querela nulitatis, prevista nos artigos artigo 475 – L, I18 e 

artigo 741, I19, ambos do Código de Processo Civil –, as quais deveriam ser declaradas 

inconstitucionais se encaradas sob tal ótica20.  

 Assim, parece mais correta a primeira interpretação, que assenta o inciso XXXVI, do 

artigo 5º da Carta Maior como uma regra de direito intertemporal. Nesta esteira, considerando 

que a preocupação do legislador constituinte foi apenas a de pôr a coisa julgada a salvo dos 

efeitos de lei nova que contemplasse regra diversa, Humberto Theodoro Junior e Juliana de 

                                                 
17 “Art. 485 - A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de 
fraudar a lei; 
IV - ofender a coisa julgada; 
V - violar literal disposição de lei; 
VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação 
rescisória; 
VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, 
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 
VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença; 
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa” (BRASIL. Código de Processo Civil. 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973). 
18 “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:  
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia” (BRASIL. Código de Processo Civil. Lei no 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973). 
19 “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” (BRASIL. Código de Processo Civil. Lei no 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973). 
20 Em sentido contrário está o escólio de Alexandre Câmara, para quem “O texto da Lei de Introdução ao Código 
Civil conduz, à toda evidência, uma norma destinada a assegurar o princípio da irretroatividade das leis. A 
Constituição da República, contudo, vai muito além disso, e estabelece que o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada estão protegidos contra leis que se destinem a prejudicá-los. Ora, nada há que permita 
considerar que a retroatividade seja a única forma de se prejudicar tais institutos. É claro que a lei retroativa será 
inconstitucional sempre que prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Será, porém, 
inconstitucional qualquer lei que prejudique aqueles institutos jurídicos, ainda que sem retroagir. Basta pensar, por 
exemplo, na Lei nº 9.494/97, que estabeleceu limites territoriais para a coisa julgada formada em processo de 
“ação civil pública”, enfraquecendo o alcance da autoridade de coisa julgada. Tal lei, por prejudicar a coisa 
julgada, é inconstitucional, ainda que não tenha efeitos retroativos.”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização 

da Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://cursos.ead.pucrs.br/Biblioteca/direitoambiental/artigos/relativizacao_dacoisa_julgada_material.pdf>. 
Acesso em: 29.10.2014). 
 

http://cursos.ead.pucrs.br/Biblioteca/direitoambiental/artigos/relativizacao_dacoisa_julgada_material.pdf
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Faria21 negam a natureza constitucional da coisa julgada por considerar que o artigo 5º, inciso 

XXXVI, tratou tão somente da questão do direito intertemporal.  

 Do mesmo modo, para José Delgado22, magistrado que integrava o nosso Superior 

Tribunal de Justiça, a Constituição de 1988 não acolheu a amplitude do instituto da coisa 

julgada, e prova disto seriam as mitigações expressas previstas pela legislação ordinária, as 

quais não foram declaradas inconstitucionais até o presente momento.  

  Contudo, embora a res judicata não esteja prevista de forma ampla no dispositivo 

supracitado, é possível afirmar que sua proteção constitucional decorre da relação intrínseca 

que guarda com a segurança jurídica, consagrada no caput do art. 5º da Carta Maior23.  

  Com efeito, a correlação entre coisa julgada e segurança jurídica se justifica a medida 

que a definitividade das decisões promove a confiança recíproca entre vencedor e vencido, já 

que, a partir da indiscutibilidade inerente à coisa julgada, estes passam a adotar condutas à luz 

dos efeitos já oficialmente proclamados, planejando o futuro a ser trilhado. Observa-se que não 

apenas o vencedor, como também o vencido, beneficia-se com a indiscutibilidade inerente à 

coisa julgada, pois sabe ao certo em que medida sua esfera jurídica restou subordinada ao 

interesse do adversário. 

 Retificando a natureza constitucional da coisa julgada, encontra-se o entendimento do 

eminente doutrinador Leonardo Greco 

 

Todavia, parece-me 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. A segurança não é apenas 
a proteção da vida, da incolumidade física ou do patrimônio, mas também e 
principalmente a segurança jurídica.24 

 

 E, ainda, o escólio do professor Alexandre Câmara: 

 

Em primeiro lugar, devo dizer que não tenho a menor dúvida em afirmar que a coisa 
julgada é uma garantia constitucional e, ainda mais do que isso, um direito 
fundamental. E chego a essa conclusão não só em razão do fato de ser a coisa julgada 
um corolário da garantia constitucional da segurança jurídica, estabelecida pelo caput 

                                                 
21THEODORO JR, Humberto et FARIA, Juliana Cordeiro de. “A Coisa Julgada Inconstitucional e os 

Instrumentos Processuais para o seu controle”, in Revista Ibero Americana de Direito Público, Ano 2, Volume 
III. Rio de Janeiro: América Jurídica, 1º Trimestre de 2001, p. 86. 
22DELGADO, José Augusto. Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/588/1/Efeitos_da_Coisa_Julgada.pdf> Acesso em 09.10.14. 
23BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 
1988. 
24GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 

relação à coisa julgada anterior. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 14.11.14. 
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do art. 5º da Lei Maior, mas também em razão do disposto no inciso XXXVI do 
mesmo artigo constitucional.Este dispositivo não tem, a meu sentir, o alcance limitado 
que a ele se vem atribuindo. Ao afirmar a Constituição que “a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, não se está apenas 
assegurando o princípio da irretroatividade das leis. Sustentar isto implica, a meu ver, 
ler a Constituição à luz da Lei de Introdução ao Código Civil, cujo art. 6º estabelece 
que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. Ora, não se deve ler a Constituição à luz da norma 
infraconstitucional, mas exatamente o contrário! A coisa julgada é, pois, garantia 
constitucional.25  

 

 Neste ínterim, merece guarida a visão de Rodolfo Mancuso26, para quem a coisa julgada 

pode ser encarada sob diversos enfoques, quais sejam, o sociológico, o jurídico e o político.  

 A perspectiva sociológica se relaciona com o fim do que o autor chama de estado de 

perturbação, caracterizado pela tensão instaurada pela controvérsia. Somente a coisa julgada 

seria capaz de por fim à aflição instaurada a partir da propositura da demanda, a qual atinge 

além do autor, em posição inicial de vantagem, e o réu, a quem cabe suportar o ônus, terceiros 

interessados, que ficam na iminência de ter sua esfera individual atingida de forma reflexa no 

decorrer da ação. A definitividade da decisão traria, assim, a almejada paz social. 

 Sob o prisma jurídico, propriamente dito, observa-se que a análise da coisa julgada 

divide-se i) com relação aos sujeitos da lide e ii) no que concerne à relação jurídica processual 

instaurada. No que toca ao primeiro tema, “a coisa julgada incorpora ao status jurídico do 

beneficiário o bem da vida”. Em outras palavras, a sentença transitada em julgado cria para os 

sujeitos da lide uma certeza com relação à situação apresentada em juízo, modificando, criando 

ou extinguindo a situação jurídica pretérita e substituindo a pretensão inicial por um título 

dotado de força jurídica. No que diz respeito a relação jurídica processual, por sua vez, a coisa 

julgada “opera como um fator preventivo de decisões sucessivas e contraditórias sobre a 

mesma lide”27.  

 Destaca-se, por último a perspectiva política da coisa julgada. Sob tal ótica, há que ser 

ressaltada a importância da solução das controvérsias para o Estado. Em uma visão ideal, o 

Estado deseja i) que as demandas sejam evitadas; ii) que não sendo evitadas, sejam dirimidas 

por auto-composição; iii) que não sendo prevenidas nem dirimidas por auto-composição, sejam 

solucionadas por meio da arbitragem ou mediação; e iv) em último caso, sendo necessária a 

provocação estatal, que o processo tenha fim na maior brevidade possível com o menor custo. 
                                                 

25CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://cursos.ead.pucrs.br/Biblioteca/direitoambiental/artigos/relativizacao_dacoisa_julgada_material.pdf>. 
Acesso em: 29.10.2014 
26MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Coisa julgada, “colateral estoppel” e eficácia preclusiva “secundim 
eventum litis”. Revista dos Tribunais: São Paulo, nº 608, jun. 1986, p. 23-24. 
27 Idem, p. 24-25. 
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Assim, a coisa julgada, ao por termo ao processo, torna-se interessante para o Estado, que a 

partir deste momento se vê desvinculado da prestação jurisdicional, prestando seu dever ao 

impor o império e a autoridade de sua decisão28. Mancuso defende que a coisa julgada material 

teria significado político-institucional, não havendo dúvidas sobre sua proteção 

constitucional29. 

 Acolhendo tais motivos, será adotada no presente estudo a teoria que assenta o status 

constitucional da coisa julgada na sua relação indissociável com o princípio da segurança 

jurídica, sendo, portanto, princípio corolário do Estado Democrático de Direito. 

 

 1.3 - A TESE DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL 

 

 Viu-se que o instituto processual da coisa julgada possui sede constitucional. Assim, 

cabe esclarecer o que significaria a expressão “coisa julgada inconstitucional”. Antes de mais 

nada, cumpre esclarecer que a inconstitucionalidade refere-se à decisão coberta pelo manto da 

coisa julgada, e não à coisa julgada em si, já que, como visto, esta possui amparo 

constitucional.  

 A “coisa julgada inconstitucional” nada mais é que uma decisão imutável que viola 

preceitos constitucionais e que, por isso, admitiria sua desconstituição. Nesta senda, Barbosa 

Moreira defende que a locução mais adequada para a técnica seria relativização da já 

relativizada coisa julgada inconstitucional, pois permite a flexibilização para além dos casos 

previstos pelo legislador ordinário. Assim é que afirma: 

 

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. Ora, até a mais superficial mirada ao ordenamento jurídico 
brasileiro mostra que nele está longe de ser absoluto o valor da coisa julgada material: 
para nos cingirmos, de caso pensado, aos dois exemplos mais ostensivos, eis aí, no 
campo civil, a ação rescisória e, no penal, a revisão criminal, destinadas ambas, 
primariamente, à eliminação da coisa julgada.30  

 

 Para Eduardo Talimini, há “contraposição de valores igualmente constitucionais”31. 

                                                 
28MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Coisa julgada, “colateral estoppel” e eficácia preclusiva “secundim 
eventum litis”. Revista dos Tribunais: São Paulo, nº 608, jun. 1986, p. 24. 
29DANTAS, Ivo. “Coisa Julgada Inconstitucional: Declaração Judicial de Inexistência”, in Fórum 
Administrativo, nº 15. Belo Horizonte: Fórum, ano 2, maio de 2002, p. 588-589. 
30MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada ‘relativização’ da coisa julgada material. 
Revista Dialética de Direito Processual, v. 22, p. 91-92. 
 
31TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 390. 
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 A afronta à Constituição pode ocorrer i) de forma direta, quando a decisão, diretamente, 

afrontar norma constitucional, ou ii) de forma indireta, quando a sentença que decide a lide 

aplica lei que, posteriormente, é declarada inconstitucional. O presente estudo se preocupará 

tão somente com a primeira hipótese, na qual ocorre a violação direta quando a decisão judicial 

é desconforme com uma norma ou princípio da Constituição Federal. Essa desconformidade 

com a Constituição, que denominamos de inconstitucionalidade, pode se dar com a aplicação 

de uma norma inconstitucional ou com a recusa de aplicação de uma norma constitucional. 

 Nesta senda, a tese que defende a desconstituição da decisão transitada em julgada o faz 

com base na necessidade de conformidade dos atos do Poder Público com a Lei Maior, já que 

esta ocupa posição de supremacia no ordenamento jurídico, questionando, assim, a 

impermeabilidade dos atos decisórios dos juízes e Tribunais após o trânsito em julgado. 

 Importante observar que, antes do trânsito em julgado da sentença, é admissível a 

interposição de Recurso extraordinário para a reforma da sentença inconstitucional, na forma 

prevista no artigo art. 102, III, “c” da Constituição Federal32. O problema reside na sentença 

inconstitucional que chega a transitar em julgado, não sendo mais passível de impugnação 

recursal.  

 Dentro do período decadencial de dois anos, é admissível a ação rescisória. Contudo, 

agrava-se o problema quando esgotado o prazo de dois anos para o ajuizamento desta ação. O 

que fazer nesta hipótese? Há alguma forma de retirar aquela norma direcionada ao caso 

concreto do mundo jurídico, já que incompatível com a Constituição da República? Exsurgem 

daí as teorias da relativização da coisa julgada inconstitucional. 

 Inicialmente, impende definir a natureza do vício que ataca a sentença em decorrência 

da sua inconstitucionalidade. 

 A primeira tese afirma que a sentença inconstitucional seria inexistente. Com efeito, ato 

inexistente é aquele incapaz de gerar efeitos, ao contrário do ato inválido, que entra no mundo 

jurídico, embora deficientemente, e nele produz seus efeitos naturais. Por corolário, o ato 

deficiente precisa ser desfeito, já o ato inexistente se declara como tal. O defeito do ato 

inexistente é de tal ordem que nenhuma consideração merece do juiz. Enquanto que o ato 

inválido, se não for desconstituído, produzirá seus efeitos regulares e próprios.  

                                                 
32 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 
1988. 
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 Não é acolhido este entendimento, difundido, dentre outros, por de Ivo Dantas33, para 

quem não há que se falar em relativização ou flexibilização da coisa julgada inconstitucional, 

diante de sua inexistência. O autor nega a possibilidade de relativização ao afirmar que os 

meios processuais apenas serão úteis para provocar o novo pronunciamento judicial no sentido 

de que a decisão que violou a Constituição sequer existiu. Para tanto, o interessado poderia, 

segundo o autor, arguir a constitucionalidade a qualquer tempo, em qualquer instância ou 

tribunal, não havendo que se falar em decadência, prescrição ou preclusão. 

 Do mesmo modo, não se coaduna com a ideia difundida por Teresa Arruda Wambier e 

José Miguel Medida34. Para estes autores também não há que se falar em relativização e não 

seria nem mesmo necessária a Ação Rescisória para desconstituição da coisa julgada que viola 

preceito constitucional. Os autores perfilham do entendimento de que as sentenças são 

inconstitucionais porque acolhem pedidos inconstitucionais, e, assim sendo, o juiz deveria 

extinguir o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a impossibilidade jurídica do pedido 

na forma do artigo 267, VI, do CPC. Tendo reconhecido o mérito, a sentença seria inexistente, 

não necessitando ser desconstituída, pois nunca chegaria ao patamar de coisa julgada. Neste 

sentido, os autores atuam na defesa da propositura de ação declaratória de inexistência por 

ausência de uma das condições da ação, no caso, a impossibilidade jurídica do pedido. 

 Candido Rangel Dinamarco, por sua vez, assevera que “não cumpre a finalidade das 

sentenças de mérito aquela que, por estar propondo um resultado impossível, não é capaz de 

produzir resultado algum” 35. 

 As teses não merecem guarida, tendo em vista que, se a controvérsia foi tutelada perante 

o órgão judiciário, resistindo inclusive às impugnações recursais e a própria Ação Rescisória, 

ela, de fato, existiu no plano fático e reuniu as condições mínimas de ingresso no mundo 

jurídico.  

  Para Humberto Theodoro Jr.36, a sentença que viola norma ou princípio constitucional 

seria nula e, assim, o juiz poderia reconhecer a inconstitucionalidade de ofício, tal qual o pode 

nas nulidades absolutas, na forma do art. 146 do Código Civil. O autor considera que as 

decisões judiciais inconstitucionais não se submetem a prazo para a sua desconstituição. Assim, 

                                                 
33DANTAS, Ivo. “Coisa Julgada Inconstitucional: Declaração Judicial de Inexistência” in Fórum 
Administrativo, nº 15. Belo Horizonte: Fórum, ano 2, maio de 2002, p 607. 
34WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada, Hipóteses de 

Relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 39-43. 
35DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em 
<http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 15.07.14. 
36THEODORO JR, Humberto et FARIA, Juliana Cordeiro de. “A Coisa Julgada Inconstitucional e os 
Instrumentos Processuais para o seu controle”, In Revista Ibero Americana de Direito Público, Ano 2, Volume 
III. Rio de Janeiro: América Jurídica, 1º Trimestre de 2001. 
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seria possível adequar a decisão à constituição mesmo após o prazo de dois anos para a ação 

rescisória. Conclui que a inconstitucionalidade pode ser reconhecida, até mesmo de ofício, a 

qualquer tempo, seja através de ação rescisória, a qual neste caso não está sujeita a prazo, ação 

declaratória de nulidade ou embargos à execução. 

 Pontes de Miranda37, por sua vez, destaca três impossibilidades que conduzem à 

nulidade da sentença: impossibilidade cognoscitiva, lógica ou jurídica, enquadrando-se nesta 

última a coisa julgada inconstitucional. Neste caso, os remédios processuais cabíveis seriam i) a 

propositura de nova demanda em juízo sobre o mesmo objeto, com pedido de solução conforme 

a ordem jurídica, sem os óbices da coisa julgada; ii) resistência à execução, inclusive, mas não 

exclusivamente por meio de embargos; iii) alegação incidenter tantum da inconstitucionalidade 

em algum outro processo. 

 Na contramão dos entendimentos supracitados adota-se aqui o entendimento de Eduardo 

Talamini38, para quem a sentença inconstitucional transitada em julgado não é inexistente, pois 

existe no plano fático, mas trata-se de ato contaminado por um erro em seu conteúdo, contendo 

um error in judicando. Sendo assim, a nulidade só atingirá a sentença quando a ofensa 

constitucional incidir sobre um requisito de validade do processo ou da sentença, sendo 

considerada relativa, e não absoluta.  

 Em artigo bastante elucidativo sobre o tema, a mestranda Amanda Cabral Fidalgo 

destaca os principais instrumentos processuais apontados pela doutrina pró-relativização da 

coisa julgada inconstitucional, quais sejam: 

 

a) propositura de uma ação idêntica à anterior, como se esta não existisse; 
b) resistência por meio de embargos de devedor (ou até exceção ou objeção de pré-
executividade), quando proposta execução com base na decisão viciada; 
c) ação rescisória, se ainda presente o prazo de dois anos a que alude o art. 495 do 
CPC (a ação rescisória tem por objetivo declarar a nulidade da sentença de mérito que 
transitou em julgado, com eventual rejulgamento da causa. Por se tratar de uma 
concessão feita pelo ordenamento ao princípio da segurança jurídica, visa 
desconstituir a sentença desde que atendidos os pressupostos estabelecidos em lei, 
quais sejam: existência de decisão de mérito transitada em julgado e configuração de 
uma das hipóteses de rescindibilidade, enumeradas no art. 485 do CPC); 
d) ação rescisória, ainda que superado o referido prazo, ampliando-se assim as 
hipóteses de admissibilidade da ação rescisória (a decisão judicial transitada em 
julgado desconforme a Constituição padece de vício da inconstitucionalidade que, nos 
mais diversos ordenamentos jurídicos, lhe impõe a nulidade, ou seja, a coisa julgada 
inconstitucional é nula e, como tal, não se sujeita a prazos prescricionais ou 
decadenciais); 
e) ação autônoma declaratória desconstitutiva de coisa julgada inconstitucional (ou 
seja, uma ação comum de rito ordinário a ser ajuizada em 1º grau de jurisdição, 

                                                 
37PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras decisões, 
5ª ed., Rio, Forense, 1976. p. 195. 
38TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 415- 418. 



22 
 

através da qual se pede ao Poder Judiciário a desconstituição da coisa julgada 
violadora da Constituição Federal); 
f) embargos à execução da sentença que contém o citado vício da 
inconstitucionalidade; 
g) a clássica querela nulitatis, cujo meio de impugnação seria uma ação autônoma para 
delatar-se a nulidade absoluta de um outro processo em razão de vício insanável de 
citação; 
h) o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para tal fim, 
quando viola a sentença preceito fundamental da Carta Política.39 

 

 

 O referido rol foi apresentado apenas a título exemplificativo, já que o presente estudo 

não tem por escopo investigar qual o melhor remédio para a desconstituição de uma decisão 

transitada em julgado, mas sim tem a pretensão de explorar a própria viabilidade dessa 

desconstituição, analisando quais são os fundamentos apontados pela doutrina para autorizar a 

referida técnica.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39FIDALGO, Amanda Cabral. A Coisa Julgada Inconstitucional. Disponível em: 
<http://www.iunib.com/revista_juridica/2013/08/05/a-coisa-julgada-inconstitucional-2> Acesso em 11.11.14. 

http://www.iunib.com/revista_juridica/2013/08/05/a-coisa-julgada-inconstitucional-2
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2 - ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA 

 

2.1 - OS DEFENSORES DA RELATIVIZAÇÃO: REDISCUSSÃO COMO 

GARANTIA DE JUSTIÇA 

 

 A fim de defender a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional, 

parcela da doutrina estabelece um confronto entre segurança jurídica versus justiça. Na 

resolução deste embate, os que perfilham deste entendimento identificam o primado da Justiça 

como um princípio de caráter absoluto, que eliminaria por completo a possibilidade de 

manutenção de uma decisão em desconformidade com a Constituição Federal, fazendo com 

que o princípio da segurança jurídica caísse por terra. 

Dentre os principais precursores deste movimento está o já aposentado ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, José Delgado40, para quem a legalidade, moralidade e justiça são 

valores absolutos, que estão acima da segurança jurídica, considerado por ele como um valor 

relativo. Nesta toada, o Ministro Delgado assim se posicionou 

 

a) A grave injustiça não deve prevalecer em época nenhuma, mesmo protegida pelo 
manto da coisa julgada, em um regime democrático, porque ela afronta a soberania da 
proteção da cidadania. 
b) A coisa julgada é uma entidade definida e regrada pelo direito formal, via 
instrumental, que não pode se sobrepor aos princípios da legalidade, da moralidade, da 
realidade dos fatos, das condições impostas pela natureza ao homem e às regras postas 
na Constituição. 
c) A sentença, ato do juiz, não obstante atuar como lei entre as partes, não pode ter 
mais força do que as regras Constitucionais. 
d) A sentença jurídica imposta pela coisa julgada há de imperar quando o ato que a 
gerou, a expressão sentencial, não esteja contaminada por desvios graves que 
afrontam o ideal de justiça. 
e) A segurança jurídica da coisa julgada impõe certeza. Esta não se apresenta 
devidamente caracterizada no mundo jurídico quando não ostentar, na mensagem 
sentencial, a qualidade do que é certo, o conhecimento verdadeiro das coisas, uma 
convicção sem qualquer dúvida. A certeza imposta pela segurança jurídica é a que 
gera estabilidade. Não a que enfrenta a realidade dos fatos. A certeza é uma forma de 
convicção sobre determinada situação que se pretende objetiva, real e suficientemente 
subjetiva. Ela demonstra evidência absoluta e universal, gerando verdade. 

                                                 
40 “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. 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, ate mesmo sobre o da coisa julgada. A 
moralidade é da essência do direito. A sua violação, quer pelo Estado, quer pelo cidadão, não gera qualquer tipo de 
direito. Este inexiste, por mais perfeito que se apresente no campo formal, se for expresso de modo contrário à 
moralidade.” (DELGADO, José Augusto. Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. Disponível 
em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/588/1/Efeitos_da_Coisa_Julgada.pdf>. Acesso em 09.10.14) 
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f) Há de prevalecer o manto sagrado da coisa julgada quando esta for determinada em 
decorrência de caminhos percorridos com absoluta normalidade na aplicação do 
direito material e do direito formal. 
g) A injustiça, a imoralidade, o ataque à Constituição, a transformação da realidade 
das coisas quando presentes na sentença viciam a vontade jurisdicional de modo 
absoluto, pelo que, em época alguma, ela transita em julgado. 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 oriunda de regramento processual.41 

 

Segundo a tese desenvolvida pelo Ministro Delgado, as sentenças abusivas não 

produziriam efeito algum e, por conseguinte, não haveria que se falar na produção de coisa 

julgada material. Contudo, o autor não cria parâmetros para identificar tais abusividades, 

encarando toda e qualquer injustiça ou ofensa a direito expresso como passível de autorizar a 

desconstituição da coisa julgada.  

O magistrado ainda formula uma infinidade de exemplos em que a sentença judicial 

seria juridicamente inexistente, a maioria deles muito distantes dos problemas encarados na 

atualidade, indagando, dentre os diversos casos apresentados, se uma decisão que condena 

alguém à pena de tortura, ou que manda a mulher carregar o marido nas costas, mereceria ser 

mantida em nome da segurança jurídica42. Neste ínterim, Lênio Streck43 muito bem menciona o 

déficit de realidade dos exemplos fantasiosos utilizados pelos doutrinadores, que estão 

desconectados daquilo que ocorre hodiernamente na sociedade. 

Na mesma linha defendida pelo ex-ministro, Carlos Valder do Nascimento propõe uma 

hierarquia entre os princípios constitucionais, elencando a justiça, a moralidade e a equidade 

em patamar acima do da segurança jurídica: 

 

Transparece dissonante, nessa perspectiva, invocar-se a segurança jurídica para 
acolher a tese de que a coisa julgada faz preto-branco, ao se querer impigir-lhe o 
caráter de absolutividade de que não é revestida. Os princípios da moralidade, da 
justiça e da equidade devem ser realçados como apanágio de uma sociedade 
civilizada, de modo a revelar seu degrau de superioridade em confronto com os 
demais que povoam o universo jurídico.44 

 

                                                 
41DELGADO, José Augusto. Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/588/1/Efeitos_da_Coisa_Julgada.pdf> Acesso em 09.10.14. 
42DELGADO, José Augusto. Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/588/1/Efeitos_da_Coisa_Julgada.pdf> Acesso em 09.10.14. 
43STRECK. Luiz Streck. “Crise Dogmática. Manuais de Direito apresentam profundo déficit de realidade”. 
Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-jan-
09/manuais_direito_apresentam_profundo_deficit_realidade>. Acesso em 20.08.14. 
44NASCIMENTO, Carlos Valder do. “Coisa Julgada Inconstitucional” in VVAA Coisa Julgada Inconstitucional 
(coordenador Carlos Valder do Nascimento). Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 12. 

http://www.conjur.com.br/2006-jan-09/manuais_direito_apresentam_profundo_deficit_realidade
http://www.conjur.com.br/2006-jan-09/manuais_direito_apresentam_profundo_deficit_realidade
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O professor Humberto Theodoro Junior e a professora Juliana Cordeiro de Faria45, em 

ensaio conjunto, partindo do pressuposto de que a coisa julgada não possui proteção 

constitucional - pensamento já apresentado no capítulo anterior -, negam a possibilidade de 

colisão entre princípios constitucionais no caso de decisão que viola norma esculpida na Carta 

Maior. 

Os autores apontam que se a Ação Rescisória pode ser proposta em casos de 

ilegalidade, considerada vício menor, não restariam dúvidas sobre a possibilidade de quebra da 

coisa julgada inconstitucional, por se tratar de vício mais grave46. Diante deste contexto, 

defendem que a propositura da Ação Rescisória, com base no artigo 485,V, do Código de 

Processo Civil dispensaria a limitação temporal pelo prazo de dois anos47, sendo cabível a 

qualquer tempo o ajuizamento de embargos à execução com fulcro na inexigibilidade do 

título48, bem como a propositura da querela nullitatis
49 em qualquer caso. 

Destaca-se ainda a lição de Francisco Barros Dias50, para quem a sentença que viola 

uma norma constitucional configura ato injusto e, por conseguinte, ilegítimo, sendo, portanto, 

sujeita à desconstituição a qualquer tempo por Ação Rescisória mesmo fora do prazo 

decadencial de dois anos ou por ação declaratória de inexistência da coisa julgada, a qual deve 

ser proposta em regra, em primeiro grau, não se sujeitando a qualquer prazo neste caso. 

Com efeito, aponta a relação das decisões judiciais com o Estado Democrático de 

Direito, salientando que a vontade do povo deve coincidir com suas decisões. Neste sentido é 

que vê a sentença como garantia de justiça, pois reconhece nesta a correspondência aos anseios 

da coletividade51.  

Observa-se que os Tribunais Superiores acabam por desconsiderar a coisa julgada em 

situações específicas. No julgamento do recurso Especial nº 226.436, o ministro relator Sálvio 

de Figueiredo Teixeira52 adotou a tese da coisa julgada modus in rebus, concluindo que não faz 

                                                 
45 THEODORO JR, Humberto et FARIA, Juliana Cordeiro de. “A Coisa Julgada Inconstitucional e os 

Instrumentos Processuais para o seu controle”, In Revista Ibero Americana de Direito Público, Ano 2, Volume 
III. Rio de Janeiro: América Jurídica, 1º Trimestre de 2001, p. 86. 
46THEODORO JR, Humberto et FARIA, Juliana Cordeiro de. “A Coisa Julgada Inconstitucional e os 

Instrumentos Processuais para o seu controle”, In Revista Ibero Americana de Direito Público, Ano 2, Volume 
III. Rio de Janeiro: América Jurídica, 1º Trimestre de 2001, p. 89. 
47 Idem, p. 90. 
48 Idem, p. 92.  
49 Idem, p. 94. 
50DIAS, Francisco Barros. “Breve Análise Sobre a Coisa Julgada Inconstitucional” In página da Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, online. Disponível em: <www.jfrn.gov.br>, p. 11-12. Acesso em: 05.08.14. 
51Idem, p. 3. 
52SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 226.436/PR. Relator: Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. Julgamento em 28 de junho de2001. Publicação em 04 de fevereiro de 2002. 

http://www.jfrn.gov.br/
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coisa julgada material a sentença de improcedência de investigação de paternidade fundada em 

insuficiência de provas.  

Na hipótese, por ocasião do julgamento da primeira ação de investigação de paternidade 

ainda não era disponível o exame de DNA e nem havia notoriedade a seu respeito. Assim, 

admitiu-se o ajuizamento de nova ação investigatória, ainda que tenha sido aforada uma 

anterior com sentença julgando improcedente o pedido.  

Conforme destacou o ministro  

 

A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de investigação de 
paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Na busca 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 mesma 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.53 
 

Considerou-se, portanto que a paternidade não fora expressamente excluída pela 

primeira sentença, inexistindo, portanto, real decisão de mérito capaz de afastar a paternidade, 

destacando por fim, na linha de pensamento defendida por José Delgado e Carlos Valder do 

Nascimento, a inferioridade da segurança jurídica frente à Justiça. 

Sem embargo, nem todas as vozes ecoam no mesmo sentido. Conforme ensinamentos 

de Candido Rangel Dinamarco, "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"54. Contudo, o renomado processualista não reproduz o discurso supramencionado, pois 

reconhece de plano a inexistência de hierarquia entre os princípios, assumindo a natureza 

constitucional da coisa julgada, o que faz com que enfrente o tema com a devida parcimônia, 

buscando identificar critérios objetivos para a relativização.  

Com efeito, diante das situações excepcionais, prevê a possibilidade de relativização. 

Nada obstante, o autor toma o cuidado de fazer da relativização um mecanismo estanque, 

evitando sua utilização casuística. Neste sentido, leciona o seguinte 

 

Não me impressiona o argumento de que, sem a rigorosa estabilidade da coisa julgada, 
a vida dos direitos seria incerta e insegura, a dano da tranquilidade social. Toda 
flexibilização de regras jurídico-positivas traz consigo esse risco, como já venho 
reconhecendo há mais de uma década; mas a ordem processual dispõe de meios para a 
correção de eventuais desvios ou exageros, inclusive mediante a técnica dos recursos, 
da ação rescisória, da reclamação aos tribunais superiores etc. Além disso, não estou a 
postular a sistemática desvalorização da auctoritas rei judicatæ mas apenas o cuidado 
para situações extraordinárias e raras, a serem tratadas mediante critérios 

                                                 
53Idem. 
54DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em 
<http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 15.07.14. 
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extraordinários. Cabe aos juízes de todos os graus jurisdicionais a tarefa de descoberta 
das extraordinariedades que devam conduzir a flexibilizar a garantia da coisa julgada, 
recusando-se a flexibilizá-la sempre que o caso não seja portador de absurdos, 
injustiças graves, transgressões constitucionais etc 55. 

 
 

Neste contexto, o autor bem destaca a importância dos princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade, para análise no caso concreto das situações passíveis de ensejar a quebra da 

coisa julgada, de acordo sua excepcionalidade. Como possíveis meios atípicos, defende a 

possibilidade de propositura de demanda idêntica à primeira, com a desconsideração da coisa 

julgada, bem como a viabilidade de oposição de embargos à execução ou alegação incidenter 

tantum em processo diverso56. 

Nesta mesma esteira, reconhecendo o status constitucional da coisa julgada, Alexandre 

Câmara57 admite sua relativização através da técnica de ponderação de interesses, negando que 

um ou outro princípio constitucional sejam dotados de caráter absoluto. O autor se manifesta de 

forma contrária à relativização feita com base em alegações de injustiça ou de erro da sentença, 

pois reconhece que tal conduta termina por aniquilar por completo o conceito de coisa julgada. 

Assim é que afirma que seria necessário demonstrar a existência do vício de 

inconstitucionalidade no corpo da sentença ou do acórdão para que fosse autorizada a rescisão 

da coisa julgada. 

Nesta esteira, não há como deixar de mencionar a posição do professor Glauco Salomão 

Leite58, que, propondo hermenêutica inovadora para a contagem do prazo para ajuizamento de 

ação rescisória como solução viável para a relativização dentro do sistema processual vigente, 

após os dois anos do trânsito em julgado da decisão, tece crítica contundente à desconstituição 

da coisa julgada com base em critérios de Justiça. Isso porque identifica nesta prática uma 

enorme insuficiência racional e metodológica, já que a justiça acaba sendo um discurso 

aderente a qualquer pretensão, dada sua abstração. Nas palavras do autor 

 

Desta forma, a utilização do valor “justiça” no debate sobre a relativização da coisa 
julgada visa mais propriamente à persuasão do “auditório” do que oferecer um critério 
minimamente racional e objetivo para a desconstituição do julgado. De fato, uma das 
características dos valores, dentre os quais certamente se encontra a justiça, é o fato de 
eles serem altamente agregadores de consenso. Dificilmente alguém se oporia à ideia 
de que viver com “segurança”, “paz,” e “harmonia” é um objetivo “justo”. Porém, as 

                                                 
55Idem. 
56Idem. 
57CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://cursos.ead.pucrs.br/Biblioteca/direitoambiental/artigos/relativizacao_dacoisa_julgada_material.pdf>. 
Acesso em: 29.10.2014. 
58LEITE, Glauco Salomão. Coisa julgada inconstitucional: relativizando a “relativização”. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-14-ABRIL-2008-GLAUCO%20SALOM%C3%83O.PDF> 
Acesso em 24.11.14. 
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controvérsias poderiam surgir se uns sustentassem que deveria ser proibida a venda de 
armas de fogo aos cidadãos como forma de manter a sociedade segura e em paz, e 
outros, por outro lado, que, em razão da ineficiência do Estado na proteção dos 
indivíduos, deveria ser assegurado a estes o direito a comprar armas de fogo como 
meio de igualmente preservar sua segurança contra criminosos. Em outras palavras, 
com base nos mesmo valores, é possível respaldar opiniões diametralmente opostas. 
Assim, quanto mais abstrato o discurso empreendido, maior a tendência ao consenso, 
e, quanto mais concreto, maior o dissenso. Por esta razão, a utilização do valor 
“justiça” pelos defensores da tese da relativização ostenta natureza de um expediente 
de retórica, com a finalidade precípua de conferir “legitimidade” à tese por eles 
sustentada, e, com isso, receber grande número de adeptos.59 

 

Com relação à viabilidade de desconstituição da decisão transitada em julgada, 

relaciona o prazo inicial da ação rescisória com o preenchimento dos pressupostos processuais, 

ao destacar que 

Nem sempre o termo inicial do prazo da ação rescisória se inicia com o trânsito em 
julgado da decisão. É que se trata de um prazo decadencial que, por definição, diz 
respeito ao exercício de um direito. Assim, apenas com a satisfação dos pressupostos 
necessários ao exercício desse direito é que começa a fluir o respectivo prazo 
decadencial, pois não se pode extinguir um direito que sequer existe no mundo 
jurídico. Portanto, nas hipóteses, por exemplo, de ajuizamento de ação rescisória 
respaldada em documento novo cuja existência era desconhecida, apenas com efetiva 
descoberta deste documento é que a parte atende ao pressuposto necessário para o 
exercício do direito. 60 

 

No caso de obtenção de documento novo, a partir da ciência de sua existência é que 

nasceria o interesse de agir para a parte, pois seria somente a partir deste momento que surgiria 

a pretensão de desconstituir a sentença. 

Assim, o autor consegue alcançar certa sistematização procedimental sobre o tema, ao 

prever o seguinte: i) o Brasil adota o sistema norte-americano de controle de 

constitucionalidade das normas, o que faz com que a norma jurídica reconhecidamente 

inconstitucional seja nula desde o sua origem (efeitos ex tunc); ii) não obstante, as leis 9.868/99 

e 9.882/99 possibilitaram a modulação temporal dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade da norma; iii) assim, salvo hipóteses de modulação temporal e restrição 

da declaração de inconstitucionalidade, quando se tratar de uma declaração de 

inconstitucionalidade com eficácia retroativa, as decisões judicias serão irremediavelmente 

afetadas, possibilitando a sua desconstituição; iv) o prazo para a ação rescisória tem início a 

partir da declaração e inconstitucionalidade da lei, e não do trânsito em julgado da decisão 

judicial, pois é esse pronunciamento em sede de jurisdição constitucional o motivo que 

impulsiona o ajuizamento da ação rescisória futura; v) o mesmo ocorre com as investigações de 

                                                 
59Idem. 
60Idem. 
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paternidade, nas quais o direito exsurge com o exame de DNA, contando-se a partir da sua 

posse o prazo para a ação rescisória61. 

Assim, observa-se que dentre os autores que autorizam o controle da coisa julgada 

perante o texto constitucional há a corrente que busca amparo teórico na necessidade de 

persecução de decisões justas, bem como há aqueles que identificam a insuficiência desta tese, 

clamando pela sistematização como forma de coibir que a relativização se transforme em 

verdadeira aniquilação da res judicata.  

 

2.2. DOUTRINA CONTRÁRIA À RELATIVIZAÇÃO: A PROTEÇÃO DA 

ESTABILIDADE COMO GARANTIA DE JUSTIÇA 

 

Com efeito, da mesma forma que a manutenção de uma decisão inconstitucional é vista 

como um atentado ao postulado da Justiça, a rescisão de uma decisão já transitada em julgada, 

fora das hipóteses previstas pela legislação ordinária, também pode ser vista como uma 

manifestação de Injustiça. 

A Justiça é um princípio aberto, plástico, visto como uma diretriz suprema. A justiça, 

por ser um valor62, dificilmente terá um conceito fixo ao longo do tempo, de onde sobressai o 

importante papel que terão os operadores do direito na delimitação de seu significado.  

Neste sentido a teoria da relativização atípica da coisa julgada, ao justificar a medida 

pela necessidade de prevalência do justo, merece crítica, pois desconsidera por completo as 

múltiplas facetas deste primado, inclusive a que o atrela à própria necessidade de estabilidade. 

Conforme ensinamentos de Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de Siqueira: 

                                                 
61LEITE, Glauco Salomão. Coisa julgada inconstitucional: relativizando a “relativização”. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-14-ABRIL-2008-GLAUCO%20SALOM%C3%83O.PDF> 
Acesso em 24.11.14. 
62 Este é o pensamento de Eusébio Fernandez: “Añado, en cuanto a A. Ross, quer ver en la utilización de los 

términos “juto” e “injusto” u significado exclusivamente emotivo, que también lo tienen, ES un juicio parcial y un 
absurda limitación. Tampoco creo que tiene razón al argumentar que invocar a La justicia implica utilizar um 

postulado absoluto, pues nuestros juicios de valor sobre lo que es justo e injusto no tienen por qué ser 

necesariamente juicios de valor absolutos, ni al defender la impossibilidad de una discusióon racional sobre este 

tema.” (FERNANDEZ, Eusébio. La Teoria de La Justicia y Derechos Humanos, 1ª edição, Madrid: Editora 
Debate, 1991, p. 35). 
Na tradução livre: “Ademais, enquanto A. Ross quer ver na utilização dos termos “justo” e “injusto”, ou seja, 
significado exclusivamente emocional, que também o tem, é um juízo parcial e uma absurda limitação. Tampouco 

creio que tem razão ao argumentar que invocar A justiça implica utilizar um postulado absoluto, pois nossos juízo 

de valor sobre o que é justo ou injusto não tem porque ser necessariamente juízos de valor absolutos, nem ao 

defender a impossibilidade de uma discussão racional sobre este tema.”. 
Faz-se apenas necessário, quanto ao particular, fazer o alerta de que esta opinião não é unânime, podendo-se 
lembrar, por exemplo, os dizeres de Hans Kelsen de que a justiça é um ideal irracional (ESQUIVEL, Javier. 
Juicios de valor, positivismo jurídico y relativismo moral, México: Revista Hispanoamericano de Filosofia, Vol. 
XIII, núme. 37, abril de 1981, pp. 12, 17, 27 e 26). 
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A justiça é sempre objetivo do Direito e a segurança jurídica, antes de ser uma 
finalidade, é uma condição sine qua non, uma qualificação do próprio Direito em si. 
Tem-se, pois, a segurança jurídica como o meio dos meios. Ela precede a justiça no 
sentido de que, sem a sua presença, não haveria uma realização plena da última. O 
princípio da segurança jurídica funciona como dinâmica instrumental diante de todos 
os outros (não somente diante da justiça, mas também da igualdade, da liberdade...).63  
 

Ainda sobre a importância da segurança jurídica, o doutrinador Ingo Sarlet adverte que  

Com efeito, a doutrina constitucional contemporânea, de há muito e sem maior 
controvérsia no que diz com este ponto, tem considerado a segurança jurídica como 
expressão inarredável do Estado de Direito, de tal sorte que a segurança jurídica 
passou a ter o status de subprincípio concretizador do princípio fundamental e 
estruturante do Estado de Direito. Assim, para além de assumir a condição de direito 
fundamental da pessoa humana, a segurança jurídica constitui simultaneamente 
princípio fundamental da ordem jurídica estatal e, para além desta, da própria ordem 
jurídica internacional.

64.  

 
 Prossegue afirmando que: 

 

Se partimos do pressuposto de que a dignidade da pessoa pode ser definida como 
sendo ‘a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos’, verse-á que 
a dignidade não restará suficientemente respeitada e protegida em todo o lugar onde as 
pessoas estejam sendo atingidas por um tal nível de instabilidade jurídica que não 
estejam mais em condições de, com um mínimo de segurança e tranqüilidade, confiar 
nas instituições sociais estatais (incluindo o Direito) e numa certa estabilidade das 
suas próprias posições jurídicas.65 

 

Assim, é possível observar que há diversas vozes na doutrina que não enxergam uma 

contraposição entre segurança jurídica e a justiça, mas sim vê a primeira como indispensável à 

consecução da segunda. Assim, viu-se que é possível tanto atrelar o postulado da justiça ao 

princípio da segurança jurídica, como considerá-los elementos conflitantes, fato que decorre 

justamente da falta de densidade destes conceitos. 

                                                 
63SIQUEIRA, Pedro Eduardo Pinheiro Antunes de. A coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 47. 
64SARLET, 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. Disponível 
em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 10.10.14. 
65SARLET, 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. Disponível 
em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 10.10.14. 
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Sobre o tema, o professor Leonardo Greco66 identifica grande problemática na 

relativização atípica da coisa julgada por critérios de justiça, já que  

 

(...) o intérprete e o jurista podem ser levados a encarar o problema emocionalmente, 
movidos pelo nobre sentimento da busca incessante da justiça, mas na verdade muitas 
vezes influenciados por uma prévia e subjetiva valoração do justo e do injusto, que vai 
em busca dos argumentos para fundamentar conclusões previamente estabelecidas. 

 

Sob este viés, não há como negar a existência de vícios na atividade julgadora, a partir 

de uma inversão lógica de fundamento, que faz com que os magistrados primeiro vislumbrem 

que o resultado da sentença, movidos por convicções pessoais, e a partir daí escolham os 

argumentos para fundamentar suas escolhas, quando na verdade a atividade interpretativa 

deveria envolver elementos criativos, e não a cristalização de ideais pré-concebidos. 

Neste sentido encontra-se a lição de Donaldo Armelin, para quem o conceito de Justiça 

seria inalcançável, podendo gerar, por via de consequência, um subjetivismo dos juristas ao 

identificá-la no caso concreto. Nas palavras do autor: 

 
Há extrema dificuldade em estabelecer regras objetivas definindo as hipóteses em que 
o valor Justiça deve suplantar a Segurança Jurídica na área da estabilidade das 
decisões judiciais. Ainda mister se faz o exame de cada caso específico, o que pode 
tornar essa aferição caracterizada por subjetivismos, considerando-se que a Justiça 
enquanto valor e enquanto realidade tem seu conceito variável no tempo e no espaço. 
Para evitar que isso ocorra há de se detectar o conflito aberto e induvidoso do decidido 
com os aludidos princípios fundamentais e informativos, reconhecendo que o valor 
Justiça é aquele para o qual essencialmente tende o direito. São excepcionais essas 
situações consoante vêm reconhecendo a doutrina e a jurisprudência.67 

 

Conforme bem saliente Luiz Guilherme Marinoni, “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”68. Neste 

contexto mereceria destaque a seguinte indagação, feita pelo referido autor: como garantir que 

segunda decisão será mais justa que a primeira? E ainda, quantas relativizações serão 

necessárias para se atingir a tão sonhada decisão justa?69 

No mesmo sentido, Ovídio Baptista 

 

                                                 
66GRECO, Leonardo. Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em 

relação à coisa julgada anterior. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 12.11.14 
67ARMELIN, Donaldo. “Flexibilização da Coisa Julgada”, In Coisa Julgada Inconstitucional. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, p. 230-231. 
68MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br>. Acesso em: 29.10.14.   
69 Idem. 
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Suponho desnecessário sustentar que a "injustiça da sentença" nunca foi e, a meu ver, 
jamais poderá ser, fundamento para afastar o império da coisa julgada. De todos os 
argumentos concebidos pela doutrina, através dos séculos, para sustentar a 
necessidade de que os litígios não se eternizem, parece-me que o mais consistente 
reside, justamente, na eventualidade de que a própria sentença que houver reformado a 
anterior, sob o pressuposto de conter injustiça, venha a ser mais uma vez questionada 
como injusta; e assim ad aeternum , sabido, como é, que a justiça, não sendo um valor 
absoluto, pode variar, não apenas no tempo, mas entre pessoas ligadas a diferentes 
crenças políticas, morais e religiosas, numa sociedade democrática que se vangloria de 
ser tolerante e "pluralista" quanto a valores.70 

 

Ao tratar do caso de laudo pericial que destoa da realidade, Marinoni alarma para o 

perigo da prática de relativização atípica servir de estímulo a pretensões que tenham como 

objetivo revolver questões já decididas em razão de uma mera insatisfação com o desfecho da 

demanda. Neste sentido, assevera 

 

E isso, lamentavelmente, não tem sido incomum, pois têm surgido, na prática, casos 
em que, por exemplo, a Fazenda Pública é condenada a pagar quantia que julga 
exorbitante, mas que é resultado de laudo pericial que foi devidamente discutido em 
contraditório. Se a Fazenda Pública supõe, diante de certo caso concreto, que o valor a 
que foi condenada a pagar é indevido ou excessivo, não é por isso que poderá 
pretender rever o laudo pericial que, discutido plenamente em contraditório, chegou a 
tal valor. O problema do funcionamento indevido dos corpos jurídicos não pode ser 
resolvido mediante a simples tentativa de rediscussão de sentença acobertada pela 
coisa julgada material. Nesse aspecto, é de se salientar que nenhuma das teorias que 
tratam do tema enfrentou a questão do art. 474 do CPC, princípio basilar de que a 
coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível.71 

 
O autor adota um conceito de justiça que está presente a medida que a verdade é 

construída pelos sujeitos processuais, em contraditório e cooperativamente, nas petições e 

provas que são apresentadas no processo jurisdicional e na decisão que é proferida. Sob este 

aspecto, não haveria que se falar em uma justiça anterior ao processo, mas sim em justiça 

construída ao longo deste por meio da participação democrática dos interessados72. 

O eminente processualista rechaça a possibilidade de se dar ao juiz o poder de balancear 

um direito com a coisa julgada material, pois acredita que  

 

(...) a idéia de se dar ao juiz o poder de balancear um direito com a coisa julgada 
material elimina a essência da coisa julgada como princípio garantidor da segurança 
jurídica, passando a instituir um sistema aberto. Contudo, a própria razão de ser da 
coisa julgada impede que se imagine um sistema desse tipo, em que o juiz possa 
analisar, diante do caso concreto, se ela deve, ou não, prevalecer. Um sistema aberto 
não se concilia com a natureza da coisa julgada material. Ademais, a possibilidade de 

                                                 
70SILVA, Ovídio A. Baptista da. Coisa Julgada Relativa?. Disponível em: <www.abdpc.org.br>. Acesso em 
21.03.14. 
71MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br>. Acesso em: 29.10.14.   
72Idem.   
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o juiz desconsiderar a coisa julgada diante de determinado caso concreto certamente 
estimulará a eternização dos conflitos e colaborará para o agravamento, hoje quase 
insuportável, da “demora da justiça”, caminhando em sentido diretamente oposto 
àquele apontado pela doutrina processual contemporânea.73

 

 
 

Neste contexto, Marinoni74 vislumbra o agravamento do assoberbamento do Poder 

Judiciário, já inflado pelo abuso do direito de ação. 

Para Fredie Didier Jr., a relativização atípica da coisa julgada equivaleria à criação de 

uma “cláusula geral de revisão da coisa julgada”75, de todo prejudicial ao ordenamento 

jurídico, a medida que a abstração do conceito de justo viabilizaria a violação à segurança 

jurídica pela interposição de demandas genéricas. 

O renomado professor acredita que o problema das sentenças inconstitucionais 

transitadas em julgado já teria sido solucionado pelo legislador ordinário, ao instituir os meios 

típicos, entre os quais se encontra a Ação Rescisória, dentre outras hipóteses, quando houver 

violação de literal disposição de lei, da possibilidade de a coisa julgada derivada da sentença 

que deu origem ao título executivo judicial, ceder face à ulterior declaração de 

inconstitucionalidade da Lei ou ato normativo que dava sustentação à decisão judicial 

exequenda76.  

Em seguida, afirma: “Essa qualidade específica (coisa julgada) justifica-se no fato de a 

decisão jurisdicional ter de ser a última, aquela que prescreve a solução normativa para o 

caso concreto, evitando a perpetuação da insegurança jurídica”77.Neste contexto, a coisa 

julgada pode ser vista como uma garantia intrínseca ao cidadão que impede que aquilo que foi 

decidido seja reformado pelo Legislativo, pelo Executivo e, ainda, pelo próprio Judiciário, já 

que outro juiz ou Tribunal não poderá rever o que já foi decidido78. 

Não bastassem todos os entraves já destacados, o eminente doutrinador traz à baila a 

seguinte questão: “àquele que pretende rediscutir a coisa julgada, bastará alegar que ela é 

injusta/desproporcional/inconstitucional”79. Por isso, defende que abrir a via da relativização 

atípica poderia implicar em graves danos à segurança jurídica, diante da utilização desta pela 

                                                 
73MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br>. Acesso em: 29.10.14.   
74Idem.   
75DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria 

da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos de 

tutela, volume 2, 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 442. 
76Idem, p. 443. 
77Idem, p. 446. 
78DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: teoria 

da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos de 

tutela, volume 2, 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 446. 
79Idem, p. 447. 
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parte sucumbente, insatisfeita com o desfecho da demanda. Por este motivo, assevera o 

eminente processualista, é que a Ação Rescisória, meio típico de desconstituição da coisa 

julgada, possui prazo específico, além de requisitos. 

Importante salientar que o autor não nega as mazelas decorrentes da imutabilidade da 

sentença em casos específicos, como é o caso da descoberta de novas provas por meio dos 

avanços tecnológicos. Contudo, estes casos, por serem excepcionais, a seu ver, não deveriam 

levar à criação de uma regra geral de relativização, mas sim impulsionar a revisão do instituto, 

revisão esta que deve ser feita com muita cautela, sob pena de exterminar por completo a 

segurança jurídica. Neste contexto, apresenta como possível solução a ampliação das hipóteses 

de Ação Rescisória, bem como a revisão da querela nullitatis, para que possa prever a 

impugnação de decisões com vícios formais graves, mas nunca a relativização atípica por 

critério de justiça, pois esta técnica não traz a garantia de uma segunda decisão melhor e mais 

justa que a primeira80. 

Outros problemas decorrem da relativização atípica da res iudicata por critérios de 

justiça. Adroaldo identifica os seguintes: 

 

“a) A Justiça dos homens, obra humana, é falível, e seria despropositado imaginar se 
um juiz dotado de inerrância.  
  b) As partes nem sempre se dispõem a propor, iluminar, discutir e pôr à prova todos 
os aspectos da controvérsia; ao contrário, quase sempre sonegam, conscientemente ou 
não, par¬celas importantes dela.  
c) Há dificuldades e limitações, inclusive de ordem legal, à busca do valor Justiça 
como um absoluto, assim como há desequilíbrios e disparidades na forma e na 
intensidade pelas quais essas adversidades pesam a cada uma das partes.  
d) A reconstituição dos fatos, que no processo se faz pela via da prova, é de baixa 
confiabilidade em termos de correspondência com a verdade real.  
e) A própria identificação da norma aplicável aos fa¬tos apurados é freqüentemente 
vacilante e imprecisa, dependendo de esforços de interpretação e integração que se 
refletem em julgados divergentes sobre pressupostos fáticos idênticos. Dados um 
decisório que julgou anulável a venda feita por as¬cendente a descendente sem 
consulta aos demais, e fez corresponder à hipótese uma prescrição de quatro anos, e 
outro que declarou inexistente ato dessa natureza e imprescritível a pretensão à 
declararão de inexistência - qual a sentença "justa"? 
f) O próprio “ordenamento jurídico preexistente” pode ser in-trinsecamente injusto, e 
portanto justa a sentença que o contraria.”81 
 

   

Não há como deixar de mencionar o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery sobre o tema da relativização. Os autores mostram-se contrários à técnica que 

denominam “eufemismo da relativização”82. Neste sentido, lecionam que 

                                                 
80Idem, p. 446-447. 
81FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista da AJURIS, Nº 52, Ano XVIII, 
Julho, 1991, p. 9-10. 
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A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do estado 
democrático de direito (CF 1º, caput). 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 material. Descumprir-se 
a coisa julgada é negar o próprio estado democrático de direito, fundamento da 
república brasileira.83 

 

Com o objetivo dede demonstrar o perigo inerente à aplicação da técnica de 

relativização atípica da coisa julgada, os autores remontam ao ano de 1941, quando Adolf 

Hitler assinou a Lei para a Intervenção do Ministério Público no Processo Civil. Nesta ocasião 

foi dado ao Ministério Público o poder de dizer se o interesse do Reich estava sendo atendido, a 

partir da verificação da justiça das sentenças. Tal ato representou, segundo Nery e Rosa Maria, 

uma das facetas do regime totalitário nazista. Segue a transcrição do pensamento dos autores, in 

verbis: 

 

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 do totalitarismo, de esquerda ou de direita, nada tendo a ver com a 
democracia, com o Estado Democrático de Direito. Desconsiderar-se a coisa julgada é 
ofender-se a Carta Magna, deixando de dar-se aplicação ao princípio fundamental do 
Estado Democrático de Direito (CF, 1°, caput). 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 MS para 
dar efeito suspensivo a recurso que legalmente não o tinha, que, de medida 
excepcional, se tornou regra, como demonstra o passado recente da história do 
processo civil brasileiro -, de sorte que amanhã poderemos ter como regra a não 
existência da coisa julgada, e como exceção, para pobres e não poderosos, a 
intangibilidade da coisa julgada. A inversão dos valores, em detrimento do Estado 
Democrático de Direito, não é providência que se deva prestigiar. Anote-se, por 
oportuno, que mesmo com a ditadura totalitária no nacional-socialismo alemão, que 
não era fundada no Estado Democrático de Direito, 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 
Direito, quer-se desconsiderar a coisa julgada, isto é, quer-se ser pior do que os 
nazistas. Isso é intolerável. O processo é instrumento da democracia e não o seu algoz. 

 

Destaca-se, como denominador comum nas teses contrárias à relativização, o argumento 

de que o condicionamento da decisão judicial para que produza apenas decisões justas não é 

viável, já que em toda demanda haverá um perdedor e um ganhador. Em outras palavras, 

haverá sempre uma sentença injusta a depender dos interesses dos litigantes. Além disso, tal 

                                                                                                                                                           
82NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
extravagante. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.866. 
83Idem, p. 863. 
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corrente vislumbra como óbice para a validade da relativização o fato de que nada garante que 

a nova decisão será mais justa que a anterior, já rescindida. 

Ademais, há autores que identificam na própria desconstituição uma injustiça, a medida 

que vislumbram a segurança jurídica e a coisa julgada como consectários lógicos do Estado 

Democrático de Direito. 
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3 - CRÍTICAS ÀS TESES ANALISADAS 

 

3.1 - A PARIDADE HIERÁRQUICA ENTRE AS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 

 

Em suma, os entendimentos pró-flexibilização da coisa julgada, para além dos meios 

típicos, o fazem com base em uma necessidade de persecução do postulado da Justiça. Nota-se, 

contudo, a falta de critérios bem definidos capazes de orientar os magistrados no caso concreto.  

Rechaça-se, desde logo, as concepções que ignoram a equivalência entre os princípios 

constitucionais, tendo em vista reforma operada no campo da teoria do Direito, onde é possível 

apontar como um de seus importantes marcos o desenvolvimento do pós-positivismo84.  

Nesta senda, observa-se que insuficiência da técnica da subsunção, a qual estabelece 

uma premissa maior, que decorre da norma, incidindo sobre premissa menor, baseada no caso 

concreto, para a solução de colisão entre princípios e valores, deu origem a várias técnicas e 

métodos interpretativos novos. 

Claus Wilhem Canaris85 chega mesmo a definir o sistema jurídico como “ordem 

axiológica ou teleológica de princípios gerais”8687, enumerando duas tarefas que o mesmo 

deve buscar cumprir, quais sejam, a de compor o conteúdo teleológico de uma norma e o de 

implementar os valores protegidos pelo sistema88. 

                                                 
84Na lição de Luiz Guilherme Mariononi: “A compreensão da lei a partir da Constituição expressa uma nova 

feição do positivismo, que pode ser qualificada de positivismo crítico ou de pós-positivismo, não porque atribui às 

normas constitucionais o seu fundamento, mas sim porque submete o texto da lei a princípios materiais de justiça 

e direitos fundamentais, permitindo que seja encontrada uma norma jurídica que revele a adequada conformação 

da lei.” (“A Jurisdição no Estado Contemporâneo”. In Estudos de Direito Processual Civil, São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 29). 
85CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: 
Antônio Menezes Cordeiro, 4ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 77. 
86Isso significa, para Canaris, que “na descoberta do sistema teleológico não se pode ficar pelas ‘decisões de 
conflitos’ e dos valores singulares, antes se devendo avançar até os valores fundamentais mais profundos, 
portanto até aos princípios gerais duma ordem jurídica; trata-se, assim, de apurar por detrás da lei e da ratio 

legis, ratio iuris determinante. Só assim podem os valores singulares libertar-se do seu isolamento aparente e 

reconduzir-se à procurada conexão ‘orgânica’ e só assim se obtém aquele grau de generalização sobre o qual a 
unidade da ordem jurídica, no sentido acima caracterizado, se torna perceptível.” (CANARIS, Claus Wilhelm. 

Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: Antônio Menezes Cordeiro, 4ª 
edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 77). 
87São elas: “os princípios não valem sem excepção e podem entrar em oposição ou em contradição; eles não têm 
pretensão da exclusividade; eles ostentam o seu sentido próprio apenas numa combinação de complementação e 

restrição recíprocas; e eles precisam, para sua realização, de uma concretização através de subprincípios e 

valorações singulares, com conteúdo material próprio.” (CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e 
conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: Antônio Menezes Cordeiro, 4ª edição, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 89) 
88Para ele, o sistema “contribui para a plena composição do conteúdo teleológico de uma norma ou de um 
instituto jurídico o que conduz a interpretá-los como parte do conjunto da ordem jurídica e sobre o pano de fundo 

das conexões relevantes; e ele serve para a garantia e a realização da adequação valorativa e de unidade interior 
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Neste contexto, valiosa é a contribuição dada pelas obras de Ronald Dowrkin89 e 

Robert Alexy90, que, afirmando que os princípios fazem parte do direito vigente, estabelecem 

critérios de distinção entre estes e as regras. 

Sem adentrar nas minúcias das teses desenvolvidas por cada um dos jusfilósofos, por 

escapar ao tema central do presente estudo, pode-se dizer, resumidamente, que para Dworkin as 

regras seguem o jogo do “tudo ou nada”, ou se aplicam na situação fática apresentada, ou não. 

Os princípios colidentes, ao contrário, não se excluem, existindo, tão somente, um afastamento 

de um deles do caso concreto por falta de adequação, prevalecendo assim o de maior peso. O 

autor ainda diferencia os princípios das diretrizes (policy). As policies são objetivos a serem 

perseguidos, cuja finalidade é alcançar o bem coletivo por meio de objetivos sociais, políticos 

ou econômicos, enquanto os princípios abrangem exigências de justiça ou de dimensões 

voltadas ao direito individual. Salienta, porém, que tal diferenciação nem sempre é nítida91, 

pois princípio e diretriz podem, por vezes, se confundir em razão da existência de uma zona de 

interseção entre ambos92. A teoria apresentada por Dworkin, além de trazer a noção de 

                                                                                                                                                           
do Direito, porquanto mostra as inconsequências valorativas, proporcionando, com isso, o aperfeiçoamento do 

Direito, tanto pela delimitação de ameaçadoras contradições de valores como pela determinação de lacunas.” 
(CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: 
Antônio Menezes Cordeiro. 4ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 283). 
89 DWORKIN. Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 
90ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. 
91Claus Wilhem Canaris realça a questão de que “a passagem do valor para o princípio é extraordinariamente 

fluida; poder-se-ia dizer, quando se quisesse introduzir uma diferenciação de algum modo praticável, que o 

princípio está já num grau de concretização maior do que o valor: ao contrário deste, ele já compreende a 

bipartição, característica da proposição de Direito em previsão e consequência jurídica. Assim, por exemplo, por 

detrás do princípio da auto-determinação negocial, está o valor da liberdade; mas enquanto este só por si, ainda 

não compreende qualquer indicação sobre as consequências jurídicas daí derivadas, aquele já exprime algo de 

relativamente concreto, e designadamente que a proteção da liberdade é garantida através da legitimidade, 

conferida a cada um, para a regulação autônoma e privada das suas relações com os outros. O princípio ocupa 

pois, justamente, o ponto intermédio entre o valor, por um lado, e o conceito, por outro; ele excede aquele por 

estar já suficientemente determinado para compreender uma indicação sobre as consequências jurídicas e, com 

isso, para possuir uma configuração especificamente jurídica e ultrapassa este por ainda não estar 

suficientemente determinado para esconder a valoração.” (CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e 

conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: Antônio Menezes Cordeiro, 4ª edição. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 86-87). 
92“The difference between legal principles and legal rules is a logical distiction. Both sets of standards point to 

particular decisions about legal obligation in particular circumstances, but they differ in the character of the 

direction they give. Rules are applicable in an all-or-nothing fashion. If the facts a rule stipulates are given, then 

either the rule is valid, in which case the answer it supplies must be accepted, or ir is not, in which case it 

contributes nothing to the decision” (DWORKIN. Ronald. Taking rights seriously, cit., p.24). “The first difference 

between rules and principles entails another. Principles have a dimension that rules do not – the dimension of 

weight or importance. When principles intersect the policy of protecting automobile consumers intersecting with 

principles of freedom of contract, for example), one who must resolve the conflict has to take into account the 

relative weight of each. This cannot be, of course, an exact measurement, and the judgment that a particular 

principle or policy is more important than another will often be a controversial one. Nevertheless, it is an integral 

part of the concept of a principle that it has this dimension, that it makes sense to ask how important or how 

weighty it is. Rules do not have this dimension. We can speak of rules as being functionally important or 

unimportant (the baseball rule that three strikes are out is more important than the rule that runners may advance 
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princípios, regras e diretrizes, propondo uma nova compreensão do direito capaz de solucionar 

casos difíceis a partir do paradigma tríplice, também formula a concepção do “Juiz Hércules”. 

Este consistiria na figura de um superjuiz com habilidades sobre-humanas, que “toma os 

direitos a sério como uma questão de princípio no império do direito”93. 

A teoria proposta por Robert Alexy, por sua vez, apesar de se aproximar da de 

Dworkin, na tentativa de descrever critérios capazes de distinguir princípios e normas, inova ao 

enfatizar o papel da argumentação jurídica, apresentando a lei de ponderação como solução 

para a colisão de princípios. Guiando-se por esta lei, os princípios, classificados por ele como 

“mandatos de otimização”, devem ser aplicados na maior medida possível, dentro das 

                                                                                                                                                           
on a balk, because the game would be much more changed with the first rule altered than the second). In this 

sense, one legal rule may be more important than another because it has a greater or more important role in 

regulating behavior. But we cannot say that one rule is more important than another within the system of rules, so 

that when two rules conflict one supercedes the other by virtue of its greater weight. If two rules conflict, one of 

them cannot be a valid rule. The decision as to which is valid, and which must be abandoned or recast, must be 

made by appealing to considerations beyond the rules themselves. A legal system might regulate such conflicts by 

other rules, which prefer the rule enacted by the higher authority, or the rule enacted later, or the more specific 

rule, or something of that sort. A legal system may also prefer the rule supported by the more important principles 

(Our own legal system uses both of these techniques)” (p.26-27). 
Na tradução livre: “A diferença entre princípios jurídicos e normas legais é uma distinção lógica. Ambos os 
conjuntos de regras levam a decisões sobre uma obrigação legal em certas circunstâncias, mas eles diferem na 

direção dada para tais decisões. Regras aplicam-se em uma forma de tudo-ou-nada. Se os fatos sobre os quais a 

regra dispõe ocorrem, então ou a regra é válida, caso em que a resposta por ela concedida deve ser aceita, ou 

não é, caso em que a regra não contribui em nada para a decisão” (DWORKIN. Ronald. Taking Facts Seriously, 
cit., p.24). “A primeira diferença entre regras e princípios leva a outra. Princípios possuem uma dimensão que as 
regras não possuem - a dimensão de peso ou importância. Quando princípios levam ao embate entre a política de 

proteger consumidores de automóveis e os princípios de liberdade de contrato, por exemplo, quem deve resolver o 

conflito tem que levar em conta o peso relativo de cada princípio. Isto não pode ser, é claro, uma medida exata, e 

o juízo de que certo princípio ou política é mais importante do que o outro será muitas vezes controverso. 

Entretanto, é parte integrante do conceito de princípio que este tenha tal dimensão, que faça sentido perguntar o 

quão importante ou relevante é o princípio. Regras não possuem essa dimensão. Podemos falar de regras como 

sendo funcionalmente importantes ou não (a regra de beisebol de que três erros retiram o batedor de campo é 

mais importante do que a regra de que os batedores podem avançar para a próxima base em caso de ato irregular 

do arremessador, uma vez que o jogo seria alterado mais significativamente caso fosse modificada a primeira 

regra do que a segunda). Neste sentido, uma norma legal pode ser mais importante do que outra, porquanto 

possui um papel maior ou mais importante na regulação de comportamento. Mas não podemos dizer que uma 

regra é mais importante que outra dentro do sistema de regras, com uma regra se sobrepondo a outra em um 

conflito em virtude do maior peso de uma delas. Se há conflito entre duas regras, uma delas não pode ser uma 

regra válida. A decisão entre qual regra é válida e qual deve ser afastada ou reformulada deve ser feita pelo 

apelo a considerações que vão além das próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos por 

outras regras, que darão primazia à regra promulgada pela autoridade superior, à regra promulgada 

posteriormente, à regra mais específica, ou algo desse tipo. Um sistema jurídico também pode preferir a regra 

que se apoia nos princípios mais importantes (nosso sistema legal usa ambas essas técnicas)” (pp. 26/27). 
93 “You will now see why I called our judge Hercules. He must construct a scheme of abstract and concrete 

principles that provides a coherent justification for all common law precedents and, so far as these are to be 

justified on principle, constitutional and statutory provisions as well.” (DWORKIN. Ronald. Taking rights 
seriously, cit., p.116-117). Traduzindo livremente: “Você vai ver agora porque eu chamei o nosso juiz Hércules. 

Ele deve construir um esquema de princípios abstratos e concretos que fornece uma justificativa coerente para 

todos os precedentes da common law e, na medida em que estes estão a ser justificadas por princípio, as 

disposições constitucionais e legais também são.” 
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possibilidades jurídicas e fáticas existentes94. A referida técnica de ponderação é empregada 

hoje na verificação do peso dos princípios que estão em colisão no caso concreto para que, 

posteriormente, utilizando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado 

possa viabilizar a solução da lide de maneira a atender as finalidades precípuas de Justiça e de 

evitar o sacrifício total de um direito95.Busca-se, dessa forma, como bem salientado por 

Eduardo Cambi96, “soluções ajustadas às pretensões sociais legítimas, que sejam, ao mesmo 

tempo, vinculantes e flexíveis”. E, por tal caminho, “é possível ajustar a Lei Fundamental às 

circunstâncias do caso concreto, permitindo solucionar as complexas colisões entre direitos 

fundamentais, e, assim, levar a sério a Constituição.”. 

Nessa esteira, a partir da inclusão dos princípios como núcleo básico do direito 

vigente, surge a crescente exigência de uma ativa intervenção dos juristas com vistas a 

concretizar o sentido de enunciados jurídicos abertos, dado o caráter abstrato dos mesmos. 

Claus Wilhem Canaris ressalta que a tarefa interpretativa terá o mérito de evitar contradição 

                                                 
94 “El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas que ordenan que 

algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo 

tanto, los principios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser 

cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibildiades 

reales sino también de las jurídicas. El âmbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y 

reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, 

entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen 

determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y 

principios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio.” (ALEXY, Robert. Teoría 

de los derechos fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993, p. 86-87). Na tradução livre: “O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os 
princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades 

jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização que estão caracterizados pelo 

fato de que podem ser cumpridos em diferente graus, e a medida de seu cumprimento não depende só das 

possibilidades reais, mas também das jurídicas. O escopo do âmbito jurídico é determinado pelos princípios e 

regras opostos. Por outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, 

então, é obrigatório fazer exatamente o que ela determina, nem mais nem menos. Portanto, as regras contém 

determinações no âmbito do fático e juridicamente possível. Isto significa que a diferença entre as regras e 

princípios é qualitativa e não de graus. Toda norma é ou bem uma regra ou bem um princípio.” 
95 A teoria constitucional defendida por Konrad Hesse, ao dispor que na técnica de “ponderação de bens” deve 
haver uma coordenação que busque sacrificar o mínimo possível um ou outro princípio colidente, sustenta que: “A 

tarefa da concordância prática requer a coordenação ‘proporcional’ de direitos fundamentais e bens jurídicos 
limitadores de direitos: na interpretação de limitações constitucionais ou da limitação com base em uma reserva 

legal trata-se de deixar ambos chegar à eficácia ótima. Como os direitos fundamentais, também na medida em 

que eles estão sob reserva legal, pertencem às partes integrantes essenciais da ordem constitucional, essa 

determinação proporcional nunca deve ser efetuada em uma forma que prive uma garantia jurídico-fundamental 

mais do que o necessário, ou até completamente, de sua eficácia na vida da coletividade. A limitação de direitos 

fundamentais deve, por conseguinte, ser adequada para produzir a proteção do bem jurídico, por cujo motivo ela 

é efetuada. Ela deve ser necessária para isso, o que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela deve, 

finalmente, ser proporcional no sentido restrito, isto é, guardar relação adequada com o peso e o significado do 

direito fundamental.”.(In Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Trad. Luís 
Afonso Heck. Porto Alegre: SérgioFabris,1998, pp. 255-256). 
96 In “Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo”. Processo e Constituição:estudos em homenagem ao 

professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 670–671. 
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entre valores protegidos pelo sistema97, além de permitir a complementação de lacunas 

eventualmente existentes98.  

Para que haja o enquadramento de uma situação na hipótese prescrita na regra em 

conformidade não só com a letra fria da lei, como também com os princípios e o ordenamento 

jurídico como um todo, surge a necessidade de adoção de procedimentos complexos de 

hermenêutica jurídica que possibilitem a concreção das normas.  

Nessa linha, é de toda oportuna a menção aos princípios norteadores da interpretação 

constitucional, quais sejam, o da unidade da Constituição, da concordância prática, da correção 

funcional, da eficácia integradora, da força normativa da Constituição, da máxima efetividade, 

da proporcionalidade, da razoabilidade, da interpretação conforme a Constituição99, bem como 

às técnicas de ponderação e de interpretações construtiva e sistemática.  

Diante deste cenário, não merece abrigo a tese que autoriza a relativização da coisa 

julgada, mas que ignora a complexidade do tema ao considerar a segurança jurídica um 

princípio “relativo”, de hierarquia “inferior”, pois, como visto, todos as normas constitucionais 

tem igual dignidade. 

Observa-se, pelo exposto, que os autores que adotam um papel de submissão da coisa 

julgada, e, portanto, da segurança jurídica, quando contraposta aos demais princípios 

constitucionais, o fazem sem estabelecer bases sólidas aptas a convencer o leitor, pois ignoram 

por completo o entendimento amplamente consolidado na jurisdição constitucional de 

inexistência de escalonamento entre as normas constitucionais. 

 

3.2 – NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO MODUS OPERANDI DA 

RELATIVIZAÇÃO ATÍPICA DA COISA JULGADA 

 

Não há como negar a evolução dos autores que prosseguem no debate sobre a 

relativização, ao assumir o status constitucional da coisa julgada e a inexistência de hierarquia 

entre esta e as demais normas abarcadas na Constituição. Apenas a título exemplificativo, 

                                                 
97Sobre a possibilidade de interpretação sistemática, aduz que: “podem-se evitar contradições de valores com 

recurso à interpretação sistemática na medida em que se interprete o teor de diferentes preceitos em 

conformidade com o sistema, isto é, de modo unitário.” (CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e 

conceito de sistema na ciência do direito. Tradução: Antônio Menezes Cordeiro. 4ª edição, Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989, p. 209-210). 
98Na complementação das lacunas, “se devem utilizar os processos tradicionais, tais como a analogia, o 
argumentum a fortiori e a redução teleológica que nada mais traduzem do que exteriorizações metodológicas do 

princípio da igualdade” (CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. Tradução: Antônio Menezes Cordeiro. 4ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 211). 
99 Ver, a respeito da listagem dos princípios de interpretação constitucional, a lição de José Gomes Canotilho (in 
“Direito Constitucional” 6ª Edição. Coimbra: Almedina, 1995, p.226-230). 
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verifica-se que Candido Dinamarco100, adotando esta premissa, conclui pela necessidade de 

critérios objetivos para que a flexibilização seja admitida, embora excepcionalmente.  

Contudo, observa-se que nenhum dos autores analisados logrou êxito em desenvolver 

o modus operandi da relativização. Embora se fale em “técnica” de relativização atípica da 

coisa julgada, o estudo dos meios atípicos de desconstituição do instituto ainda não evoluiu a 

ponto de ter sido criado um modelo dogmático, capaz de amparar e delimitar sua execução. 

Embora se admita aqui a legitimidade das técnicas de hermenêutica jurídica 

amplamente utilizadas na hodierna jurisdição constitucional, como é o caso da concordância 

prática e da dimensão de peso e importância, reconhecendo sua relevância para a solução dos 

casos difíceis, não se ignora aqui sua insuficiência diante de determinados casos, como é o 

presente. 

Neste contexto, destaca-se o perigo da principiolatria sem grandes freios e consequente 

necessidade de desenvolvimento de teorias de argumentação para racionalização do discurso. 

Isso porque determinados conceitos e normas são deveras abstratos, o que faz com que seja 

possível preenchê-los com conteúdos variados e distintos. Neste contexto, dissertando sobre um 

dos princípios de inegável elasticidade, qual seja, o da dignidade da pessoa humana, João 

Baptista Villela apresenta a seguinte crítica: 

 
Dignidade da pessoa humana acabou por ganhar, assim, a propriedade de servir a 
tudo. De ser usado onde cabe com acerto pleno, onde convém com adequação 
discutível e onde definitivamente não é o seu lugar. Empobreceu-se. Esvaziou-se. 
Tornou-se um tropo oratório que tende à flacidez absoluta. Alguém acha que deve ter 
melhores salários? Pois que se elevem: uma simples questão de dignidade da pessoa 
humana. Faltam às estradas condições ideais de tráfego? É a própria dignidade da 
pessoa humana que exige sua melhoria. O semáforo desregulou-se em consequência 
de chuvas inesperadas? Ora, substituam-no imediatamente. A dignidade da pessoa 
humana não pode esperar. É ela própria, a dignidade da pessoa humana, que se vê 
lesada quando a circulação viária das cidades não funciona impecavelmente 24 horas 
por dia. O inquilino se atrasou com os alugueres? Despejem-no o quanto antes: Fere a 
dignidade da pessoa humana ver-se o locador privado, ainda que por um só dia, dos 
direitos que a locação lhe assegura.101 

 

Tão ou mais abstrato que o princípio da dignidade da pessoa humana é o conceito – se é 

que é possível falar em um – de Justiça, motivo pelo qual o próprio legislador do Código de 

                                                 
100DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em 
<http://www.processocivil.net/novastendencias/relativizacao.pdf>. Acesso em 15.07.14. 
101 VILLELA, João Baptista. Variações impopulares sobre a dignidade da pessoa humana. Superior Tribunal de  
Justiça: Doutrina. Edição comemorativa, 20 anos, Distrito Federal, p. 559-581, 2009. p. 562. 
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1939 rejeitou, na redação do artigo 800, a possibilidade de rescisão fundada na injustiça da 

sentença102. 

Como visto, o postulado da Justiça pode justificar tanto a admissão de relativizações 

atípicas da imutabilidade de decisões das quais não cabe mais recurso, por meio de uma 

atividade de ponderação pelos juízes, quanto pode autorizar sua manutenção. Isso porque a 

instabilidade gerada pela busca incessante por decisões melhores representa desconforto, assim 

como a falta de conexão entre o comando da sentença e a realidade. 

Diante deste quadro, merece destaque a seguinte indagação: caberia ao Judiciário 

ampliar o rol de desconstituição da coisa julgada, já previsto pelo legislador ordinário, sob a 

justificativa de persecução da Justiça, cujo conteúdo, como visto, pode ficar à mercê de 

critérios subjetivos dos eméritos julgadores?  

De fato, viu-se que na hodierna jurisdição constitucional o ativismo judiciário ganha 

destaque e legitimidade, cabendo aos magistrados a tarefa de solucionar os casos difíceis a 

partir de sua atividade criativa, não mais adstrita à mera subsunção, em especial quando houver 

lacunas legislativas, residindo aí a função reveladora do Direito. Por este motivo, admite-se 

neste estudo a criação de instrumentos de revisão da coisa julgada pelo Judiciário, ainda que o 

Legislativo tenha ponderado os valores eventualmente envolvidos quando da edição das 

normas que tratam do tema, mesmo porque não é possível que tenha previsto todos os possíveis 

casos concretos. 

Com efeito, as soluções apresentadas pelos juristas para o problema da coisa julgada, 

manejadas de maneira inadequada e abusiva, são por demais simplistas, pois carecem de uma 

fórmula racionalmente justificável. Como bem salienta Eduardo Talamini103, conferindo 

amplos poderes aos juízes, tais teorias terminam por aniquilar por completo a estabilidade, já 

que a ausência de critérios objetivos leva não à discricionariedade, mas sim ao arbítrio dos 

órgãos julgadores. 

No mesmo sentido, o ensinamento de Glauco Salomão, ao afirmar que a dificuldade me 

definir com precisão em que consiste a Justiça gera, como consequência um “intuicionismo 

individual, propiciando um quadro de despotismo judicial” 104. Isso porque,  

 

                                                 
102Conforme leciona BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 13ª 
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 148. 
103TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 24. 
104LEITE, Glauco Salomão. Coisa julgada inconstitucional: relativizando a “relativização”. Disponível em: 
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-14-ABRIL-2008-GLAUCO%20SALOM%C3%83O.PDF> 
Acesso em 24.11.14. 
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(...) a noção de “Justiça” prevalecente seria a do julgador, isto é, uma concepção de 
“justiça” segundo sua própria ordem de valores, o que gera graves riscos à sua 
inerente submissão à ordem jurídico-positiva. Por via de consequência, a ideia de uma 
interpretação jurídica pautada em uma argumentação racionalmente controlável é 
substituída por uma forma de decisionismo e arbitrariedade judiciais.105 
 

Sob esta perspectiva, a adoção de meios atípicos de relativização da coisa julgada que 

não contam com o devido processo de racionalização e sistematização merece críticas. Isso 

porque nota-se tanto na doutrina, quando na jurisprudência, a existência de precedentes teóricos 

que colocam em cheque a estabilidade das relações jurídicas a partir de um embasamento 

superficial, sem que haja um processo de racionalização adequado. Com relação à 

inconsistência das teorias que propõem a relativização, leciona Marinoni:  

 

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, nos termos a que se refere Canaris.  
O grande filósofo alemão Gustav Radbruch há muito já criticava a inconsistência que 
advém da falta de uma concepção adequada de justiça, quando dizia que a “disciplina 
da vida social não pode ficar entregue, como é óbvio, às mil e uma opiniões dos 
homens que a constituem nas suas recíprocas relações. Pelo fato de esses homens 
terem ou poderem ter opiniões e crença opostas, é que a vida social tem 
necessariamente de ser disciplinada duma maneira uniforme por uma força que se 
ache colocada acima dos indivíduos.106 

 

Com efeito, a doutrina que propõe a relativização atípica não logrou êxito em definir 

regras objetivas capazes de definir as hipóteses em que o critério de justeza é capaz de superar 

a segurança jurídica no campo das estabilidades das decisões judiciais. Nesse particular é 

acertada a assertiva de Araken de Assis107 de que a relativização, do modo que vem sendo 

operada, termina por escancara todas as portas às iniciativas do vencido, fazendo com que 

hipotéticas violações constitucionais sirvam de pano de fundo para uma pretensa 

desconstituição. Assim é que a “simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as 

peias da rescisória, multiplicará os litígios”, sendo “pouco provável que as vantagens da 

justiça do caso concreto se sobreponham às desvantagens da insegurança geral"108. Nas 

palavras do autor: 

 
                                                 

105Idem. 
106MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br>. Acesso em: 29.10.14.   
107ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 301, 2002, p 7-
29. 
108ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 301, 2002, p 7-
29. 
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Não é preciso infalível oráculo para prever, abertas as exceções e proposta a 
flexibilização do instituto, a rápida disseminação desse vírus do relativismo para todo 
o corpo. Nenhum veto, a priori, barrará o vencido de desafiar e afrontar o resultado 
precedente de qualquer processo invocando a pretensa ofensa desse ou daquele valor 
da Constituição. Esta possibilidade multiplicará os litígios, nos quais o órgão 
judiciário de primeiro grau decidirá, preliminarmente, se obedece ou não o 
pronunciamento transitado em julgado do seu Tribunal e, até, conforme o caso, do 
Supremo Tribunal Federal. A intervenção legislativa para 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, talvez nos termos já esboçados alhures, é o 
único caminho promissor para banir a insegurança do vencedor, a afoiteza ou falta de 
escrúpulos do vencido e o arbítrio e casuísmo judiciais.109 
 

No mesmo sentido, o escólio de Antonio do Passo Cabral: 

 

Teses como a “relativização da coisa julgada inconstitucional” inserem no sistema 
muito mais insegurança, desigualdade e incerteza porque, ao mesmo tempo em que 
rompem o quadro da imutabilidade, deixam de apresentar justificativa teórica 
adequada para suas conclusões, pecam em não exigir fundamentação racional para a 
quebra de estabilidade, e deixam de definir claramente em quais casos uma tal 
“desconsideração” seria possível110. 

 

É fora de dúvida que a relativização atípica da coisa julgada inconstitucional, feita com 

base em critérios de justiça, carece de meios racionais e científicos, deixando a desejar 

inclusive no campo da argumentação, sendo a flexibilização, por vezes, baseada em um senso 

comum do que seria justo. Há inclusive aqueles que aplicam a “técnica” apenas em casos de 

injustiça grave, sem, contudo apresentar critérios capazes de amparar tal graduação. 

Por tudo o que fora dito, diante da dificuldade dos eméritos julgadores em afastar o 

subjetivismo na fundamentação de escolhas, que acabam resultando na predileção por uma 

outra teoria da justiça, resta imperioso destacar a necessidade de criação de uma metodologia 

jurídica para atender a problemática, já que são infinitos os elementos extraídos do 

ordenamento jurídico constitucional para justificar a relativização lastreada em decisões 

injustas e inconstitucionais.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109Idem. 
110CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões dinâmicas: entre continuidade, mudança e transição 

de posições processuais estáveis, 2ª edição. Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 44. 
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CONCLUSÃO 

 

Consubstanciada no artigo 5º, XXXVI, e no preâmbulo e no caput do artigo 5º, como 

corolário do princípio da segurança jurídica, a coisa julgada tem sua proteção erigida pela 

Constituição Federal111. Contudo, a natureza constitucional deste instituto não representa uma 

intangibilidade absoluta, daí porque o legislador ordinário previu mitigações expressas. 

Ocorre que, como visto, os instrumentos típicos de flexibilização do caráter imutável 

das decisões nem sempre é suficiente diante dos casos concretos, o que tem levado os eméritos 

julgadores e parte da doutrina a defender a possibilidade de relativização atípica da coisa 

julgada quando a decisão violar expressamente um princípio constitucional. 

Viu-se que a decisão inconstitucional é um ato existente que contêm um error in 

judicando, só podendo ser considerada nula, e ainda assim, de forma relativa, quando a ofensa 

constitucional incidir sobre um requisito de validade do processo ou da sentença. 

Com efeito, os defensores da “técnica” de relativização da coisa julgada inconstitucional 

a justificam pela necessidade de alcançar a tão sonhada Justiça, atraindo discussões infindáveis 

sobre o conceito de Justo, em razão da plasticidade deste conceito. 

Restou constatada uma deficiência na metodologia jurídica, especialmente daqueles 

autores que sequer reconhecem a natureza constitucional da res iudicata e daqueles que, 

reconhecendo sua proteção pela Carta Maior, ignoram a inexistência de hierarquia entre os 

princípios constitucionais.  

De igual modo, não merecem guarida as teses contrárias à relativização atípica que 

advogam pela intangibilidade absoluta da coisa julgada. Isso porque a legislação 

infraconstitucional prevê casos em que a desconstituição será possível e diante do caráter 

relativo de todos os princípios constitucionais, dentre eles, a segurança jurídica.  

Há então que se voltar os olhos para os problemas teóricos e práticos que assolam a 

comunidade jurídica, os quais clamam pela alteração de situações já cristalizadas, sem, 

contudo,  tornar esta medida aplicável em larga escala. A intenção é que seja amparada por 

critérios objetivos e em casos limitados. 

Corroborando a viabilidade da flexibilidade da coisa julgada em casos específicos, 

verifica-se na hodierna jurisdição constitucional a existência de teorias, amplamente 

reconhecidas, que afirmam que princípios constitucionais podem ceder uns com relação aos 

                                                 
111 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasília, DF, 
1988. 
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outros quando houver conflito. Daí a importância das técnicas de ponderação, de concordância 

prática, bem como da argumentação jurídica.  

Não obstante, ainda que se admita a mutabilidade das decisões, nota-se que as teorias 

até então desenvolvidas sobre o tema mostraram-se insuficientes e insatisfatórias. Neste 

ínterim, defendeu-se aqui a necessidade de desenvolvimento de um formato científico sólido 

capaz de uniformizar os critérios em que a relativização seria justificável, de modo a garantir 

que a técnica seja aplicável tão somente em casos excepcionais.  

A construção dogmática que se propõe afastaria o casuísmo que hoje desconsidera por 

completo a importância da estabilidade jurídica, já que a tese da quebra da coisa julgada 

inconstitucional é tomada por um sentimentalismo excessivo, baseado em concepções 

individuais de Justiça. 

Em outras palavras, a sistematização seria capaz de coibir a discricionariedade dos 

órgãos julgadores, evitando que a noção de justo, cujo conceito varia no tempo e é deveras 

flexível, continue sendo um argumento vazio aderente a toda e qualquer demanda que a parte 

sucumbente pretende ver rescindida.  
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