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Introdução 
 
“Abre-se mais um ciclo de incertezas...” Com essas palavras e 
rememorando o desabafo de um professor do Departamento de 
Ciência Política da UnB – “Não dá para arriscar em um país onde 
até o passado é incerto” –, o advogado Marcello Cerqueira inicia 
sua manifestação intitulada “Recado ao tempo: democracia e 

segurança jurídica”, publicada pela primeira vez em 2004 no 
livro coordenado por Cármen Lúcia Antunes Rocha, Constituição 
e segurança jurídica, direito adquirido, ato jurídico 

perfeito e coisa julgada.(1) 

 
O discurso reflete uma tendência que cresce nas civilizações 
ocidentais e já se manifesta no Brasil há algum tempo. 

 
Confisco de poupança, alteração de regras contratuais no curso 
de sua vigência, modificações constantes nas regras de 
seguridade social, esses são apenas alguns poucos exemplos 
contemporâneos que justificam o sentimento de instabilidade dos 
brasileiros em relação aos poderes públicos nacionais. 
 

Ainda em termos jurisdicionais, todas as certezas estão-se 
diluindo.  
 
Até mesmo o comando sentencial que decide uma relação 
jurídica estabelecida por uma sentença julgada definitivamente, 
passados todos os prazos recursais e rescisórios, não está a 
salvo de nova impugnação. Na doutrina brasileira, muitos são os 

que defendem a possibilidade de ajuizamento de ação 
declaratória de nulidade de sentença, avolumando-se os 
exemplos considerados justificáveis para desconsideração da 

coisa julgada material. 
 
Não se advoga que o princípio da coisa julgada – tenha ou não 

fundamento constitucional(2) – seja absoluto e não relativizável. 

Apenas se pondera que o caminho traçado por alguns juristas de 
renome possa desaguar em terreno instável e desconhecido. 
 
Se por um lado nenhum princípio, mesmo constitucional, é 
absoluto, podendo ser relativizado se considerada, no caso 
concreto, a necessidade de proteção de um valor superior, por 
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outro, em se tratando de questão fundamental à proteção à 

segurança jurídica, o julgador deve ter cautela máxima na sua 
relativização, sob pena de abalar um dos valores mais caros do 
indivíduo: a previsibilidade das consequências de sua conduta. 

1 Estado Democrático de Direito, segurança jurídica e 

coisa julgada  

Não se pode pensar o Estado Democrático de Direito sem 

segurança jurídica. Aliás, não se pode sequer pensar o próprio 
direito sem segurança. 
 
“Segurança jurídica poderia mesmo parecer tautologia. Direito e 
segurança andam juntos. Claro: o direito põe-se para dar 
segurança, pois para se ter insegurança, direito não é 

necessário.”(3) 

 

Canotilho(4) lembra que o homem precisa de segurança para 

conduzir a própria vida. Sem ela, não se tem como planejar ou 
conformar autônoma e responsavelmente a vida. “Por isso, 
desde cedo se consideraram os princípios da segurança 
jurídica e da protecção da confiança como elementos 
constitutivos do Estado de direito.” 
 

Os poderes públicos precisam passar clareza, transparência, na 
realização dos atos de poder, conferindo estabilidade e 
previsibilidade aos cidadãos. O princípio da segurança jurídica 
pode ser considerado como um subprincípio inerente ao princípio 
do Estado de Direito na sua dimensão de princípio garantidor de 
certeza jurídica. Tal exigência se faz em relação a quaisquer dos 

poderes constituídos pelo Estado, seja por meio dos atos 
administrativos ou legislativos, seja das próprias decisões 
judiciais.  
Relativamente aos atos normativos ou legislativos, o princípio da 
segurança jurídica se apresenta no sentido de proibirem-se 

normas retroativas restritivas de direitos ou interesses 
juridicamente protegidos; quanto aos atos da administração, 

procura-se estabilizar os casos decididos por meio de atos 
administrativos constitutivos de direitos; e, por fim, no tocante 
aos atos jurisdicionais, a inalterabilidade da coisa julgada reflete 
o princípio em questão. 
 
Assim, o princípio da preservação da coisa julgada revela-se 
como uma faceta do princípio da segurança jurídica, da 

estabilidade das relações jurídicas já constituídas e decididas. 
 
Nesse sentido decidiu a Primeira Turma do STJ no julgamento do 
REsp 671182/RJ, relator Ministro Luiz Fux, em 05.04.2005: 
 
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE 
RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL 

TRANSITADA EM JULGADO CONTRÁRIA A POSTERIOR DECISÃO 
DO STF QUE CONSIDEROU INCONSTITUCIONAL A LEGISLAÇÃO 
QUE A EMBASAVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 267, DO 
CPC. APLICAÇÃO. 

1. Inexiste ofensa ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de 
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e 
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o 
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos 
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utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

2. As empresas recorrentes ajuizaram ação ordinária com o 
intuito de tornar ineficaz decisão trânsita, passível de revisão 
unicamente pela via da ação rescisória, cujo prazo decadencial já 

havia transcorrido. 
3. A rediscussão reiterada de matéria decidida e declarada por 
sentença transitada em julgado implica a pretensão de 
consagração da cognominada tese da ‘relativização da coisa 
julgada’, postulado que se choca com a cláusula pétrea da 
segurança jurídica, garantia fundamental do 
jurisdicionado, consagrada em todas as Constituições. 

(...)" 
 
Sabe-se que o objetivo fundamental da jurisdição é a eliminação 
de conflitos de interesses mediante decisões justas. Contudo, 
nem sempre se alcançará a “justiça” pretendida, pois é evidente 
o relativismo de tal conceito. Por isso, o sistema jurídico deve 
adotar determinado procedimento preestabelecido, ao cabo do 

qual se presume realizada a maior justiça possível.  
 
Teori Albino Zavascki correlaciona a eliminação de conflitos e a 
busca pela decisão justa:  
 
“Eliminar conflitos é atuar em direção à pacificação social, à 

harmonia na convivência, à estabilidade das relações humanas. 
Decisão justa é locução associada às ideias de segurança e de 
verdade, valores que se terá mais probabilidade de alcançar com 
exame aprofundado das questões controvertidas, com 
investigação minuciosa dos fatos, com revisão do julgado por 
mais de uma instância, ou por juízes mais experientes. Associa-
se naturalmente a justiça da decisão ao grau de qualidade e à 

quantidade das providências de natureza jurisdicional 
desenvolvidas no processo. Já quando se fala em eliminação de 
conflitos, em pacificação social, o que vem à mente é a ideia de 
encerramento da disputa, de ponto final na controvérsia, de 

término do processo, de julgamento definitivo.”(5) 

 
Nem sempre uma decisão célere é uma decisão justa e certa. 
Mas é preciso optar em dado momento, por uma relativa certeza 

jurídica para evitar a eternização dos conflitos sociais, que 
implicariam, sem dúvida, insegurança e injustiça. 
 
Ao lembrar os fundamentos da coisa julgada, José Maria Rosa 

Tesheiner(6) justifica-a como opção política do legislador em prol 

da segurança jurídica, ainda que em detrimento da justiça, da 
cognição exauriente. A fim de evitar a indefinitividade do litígio, 

que sempre gerará instabilidade e insegurança nas relações 
jurídicas, retirando-lhe a efetividade, opta-se por um 
procedimento que impeça a eternização da questão, garantindo a 
plena fruição do bem da vida alcançado pela decisão judicial. 
 
A proteção à coisa julgada é frequentemente relacionada ao 
respeito à segurança jurídica, ambas voltadas à preservação da 

paz social:  
 
“O direito a ter uma decisão que transita em julgado, termina o 
processo e dá-se a cumprimento regular e o direito de que não 
sobrevenha mudança no direito que reverbere a decisão tomada 
e transformada em julgado são fundamentais para que a pessoa 
tenha certezas no viver, para que lhe nasçam e prosperem 

condições de sentir-se juridicamente segura dos seus bens e 
direitos. 
(...)  
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O quanto decidido e contido no ditado juridicamente haverá que 
ser respeitado em benefício da certeza dos atos estatais e em 
benefício da paz social. Esta não comporta ou tolera a 

instabilidade das lides intermináveis e interminadas.”(7) 

 
A própria efetividade da jurisdição resta afetada com a excessiva 
possibilidade recursal e o indevido retardamento da decisão final. 
Uma decisão mutável, que pode ser alterada a qualquer tempo, 
não é efetiva para as partes. As discussões eternas e infindáveis 
sem decisão final que possibilite a entrega do bem postulado 
causam enorme instabilidade nas relações sociais e não 

traduzem a expectativa que se coloca no órgão jurisdicional e, 
pior, no Estado organizado.  
 
Justamente para evitar tal situação e pensando na estabilidade, 
na previsibilidade e na segurança que o sistema deverá 
proporcionar aos cidadãos, o próprio legislador constituinte 

derivado introduziu no inciso LXXVII do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988 o princípio da duração razoável do processo, 
procurando garantir todos os meios que possibilitem a celeridade 
de sua tramitação. 
 
A celeridade e a imutabilidade da decisão final refletem opções 
políticas que se adotam para a garantia de um princípio maior, 

qual seja, o da segurança jurídica. 
 
“A coisa julgada consiste na imutabilidade da decisão, que será 
oponível entre as partes, que não mais poderão rediscutir o 
conflito. A decisão não soluciona, na verdade, o conflito; apenas 
o dissolve, absorvendo a insegurança que gera, pondo-lhe um 
fim, ou seja, impedindo que seja retomado em juízo. É esse o 

real sentido da coisa julgada, que é um instrumento de controle 

ante o dinamismo jurídico.”(8) 

 

Em se tratando de Estado Democrático de Direito, a segurança 
jurídica constitui um dos pilares básicos do ordenamento, 
concretizando-se, dentre outros princípios, por intermédio da 
coisa julgada. 
 

2 Abrangência da garantia constitucional 
 
O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988 
expressamente remete a coisa julgada à garantia constitucional, 
ao menos no que se refere à alteração legislativa posterior, nos 
seguintes termos: 

“Art. 5º 
(...) 
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada.” 
Diretamente relacionada à preservação do princípio maior da 
segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilidade das relações 
jurídicas, fala-se, inclusive, que a coisa julgada nada mais é do 

que uma forma de proteção ao direito adquirido, cuja fonte do 
título pode ser a lei, o ato jurídico perfeito, ou a coisa julgada.  
Em voto proferido nos Embargos de Divergência no Recurso 
Extraordinário nº 146.331-7/SP, julgados pelo plenário do STF 
em 23 de novembro de 2006, o Ministro Ricardo Lewandowski 
lembrou a relação umbilical existente entre direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada, já manifestada antes por 

Limongi França, em obra intitulada “Direito adquirido, ato 
jurídico perfeito e coisa julgada”, in Enciclopédia Saraiva do 
Direito, 1977, p. 136-137: 
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“É que, embora os juristas tradicionalmente estudem o direito 
adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito como institutos 
autônomos, de há muito reconhecem a íntima correlação entre 

eles. 
Rubens Limongi França, por exemplo, analisando o alcance dos 
referidos conceitos na Lei de Introdução ao Código Civil, faz 
menção a ‘uma dupla redundância do legislador’, porquanto, 
segundo ele, ‘não só a coisa julgada seria uma das causas 
geradoras do direito adquirido, mas ainda uma variedade do ato 
jurídico perfeito, de natureza jurisdicional’. 

(...) 
A coisa julgada, como se sabe, tal como o direito adquirido, 
representa uma garantia de estabilidade e segurança, que 
protege situações juridicamente consolidadas contra a 
retroatividade das leis.” 
 
Maria Helena Diniz também ressalta que: 

 
“A res judicata já está tutelada pelo respeito ao direito adquirido, 
não porque este seja um efeito seu, mas por força do 
fundamento de que, se não se atingem as consequências dos 
fatos passados, com maior razão cumpre deixar intactos os 
direitos subjetivos ou as situações jurídicas definitivamente 

estabelecidas.”(9) 

 
O que se estranha é que, em se tratando de coisa julgada, 
levantam-se vozes cada vez mais frequentes no sentido de que 
tal princípio não teria fundamento constitucional, apenas se 
limitaria ao respeito em relação à lei nova. 
 

Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria,(10) em 

texto publicado na Revista do Ministério Público do RS, nº 47, 

2002, expressamente referem que a Constituição Federal de 
1988  

 
“não se preocupou em dispensar tratamento constitucional ao 
instituto da coisa julgada em si. Muito menos quanto aos 
aspectos envolvendo a sua inconstitucionalidade. Apenas alude à 
coisa julgada em seu art. 5º, XXXVI, quando elenca entre as 

garantias fundamentais a de que estaria ela imune aos efeitos da 
lei nova. Ou seja, ‘a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada’.”  
 
Asseguram que a preocupação do legislador constituinte 
originário limitou-se em pôr a coisa julgada a salvo dos efeitos 

da lei nova, tratando-se apenas de tema de direito intertemporal 
em que se consagra o princípio da irretroatividade da lei nova. 
 
A regra do artigo 5º, XXXVI, da CF não se dirige ao julgador, 
mas apenas ao legislador ordinário, já que, ao legislar, não 
poderá prejudicar a coisa julgada. Todas as outras questões 
inerentes à coisa julgada são matérias reservadas à legislação 

ordinária, razão por que a “intangibilidade da coisa julgada, no 
sistema jurídico brasileiro, não tem sede constitucional, mas 
resulta, antes, de norma contida no Código de Processo Civil 
(art. 457), pelo que de modo algum pode estar imune ao 

princípio da constitucionalidade, hierarquicamente superior”.(11) 

 
Em que pese o brilhantismo do renomado processualista, não se 
há de concordar com tal manifestação, por razões muito simples. 

 
Conforme lição de Gomes Canotilho, mesmo que o princípio da 
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intangibilidade do caso julgado não esteja previsto, expressis 

verbis, na Constituição, ele pode decorrer de vários outros 
preceitos do texto constitucional, sendo considerado como 
subprincípio inerente ao próprio princípio do Estado de Direito na 

sua dimensão de princípio garantidor de certeza jurídica.(12) 

 
Também se aborda a coisa julgada como manifestação de 
respeito ao princípio da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), 
igualmente posto como direito fundamental, como bem lembra a 

Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha.(13) 

 
É temerário pensar que o artigo 5º, XXXVI, da CF restringe a sua 
aplicação a apenas um dos poderes do Estado, deixando a 

sujeição dos demais – Executivo e Judiciário – a ele para a órbita 
infraconstitucional. Afinal, ainda que não no sentido formal da 
palavra, também o administrador e o julgador “legislam” ao 
decidir sobre a aplicação de determinada lei no caso concreto. 
São eles os responsáveis pela concretização das normas 

jurídicas. 
 

A garantia de estabilidade das relações jurídicas e a certeza dos 
atos estatais são indispensáveis ao adequado funcionamento do 
Estado de Direito. 
 

Luís Roberto Barroso(14) e Adriane Donadel,(15) dentre outros, 

compartilham de entendimento semelhante. 
 

O constitucionalista carioca aponta que “a regra do art. 5º, 
XXXVI, dirige-se, primariamente, ao legislador e, reflexamente, 
aos órgãos judiciários e administrativos”, e a processualista 
gaúcha consigna:  
 
“Da leitura do dispositivo constitucional, percebe-se que a 
garantia constitucional da coisa julgada é dirigida ao legislador, 

que não poderá criar normas que prevejam sua aplicação a 

situações passadas em julgado, sob pena de tal lei ser 
considerada inconstitucional. 
Todavia, a garantia constitucional também é direcionada a todos 
os demais particulares, que ficam impedidos de propor ação 
tendente a reexaminar e modificar matéria já transitada em 

julgado. 
A garantia constitucional ainda é encaminhada ao Poder 
Judiciário. Este deverá não só respeitar as situações passadas 
em julgado, mas também considerá-las quando do julgamento 
de outras ações.” 
 
Da mesma forma, José Eduardo Martins Cardozo defende que o 

princípio vincula todos os poderes do Estado, afastando, apenas, 

a sujeição do legislador constitucional(16):  

 
“No que tange ao princípio do respeito ao direito adquirido, ao 
ato jurídico perfeito e à coisa julgada firmado no art. 5º, XXXVI, 

da Constituição Federal e reiterado no art. 6º, caput, da Lei de 
Introdução ao Código Civil, é induvidoso que tanto o legislador 
como os magistrados, ou ainda as próprias autoridades 

administrativas, como lembra Wilson de Souza Campos Batalha, 
estão a ele vinculados. Erigido em dogma constitucional, não 
podem quaisquer destes perpetrar ofensa a seus termos, sob 
pena de violação aberta às normas superiores do nosso sistema. 
Evidentemente, por todo o exposto, o único que a tal princípio 
não se vincula é o próprio legislador constitucional que, por meio 

de normas portadoras de efeito retroativo, imediato, ou mesmo 
futuro, poderá expressamente prejudicar direitos adquiridos, 
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atos jurídicos perfeitos ou a coisa julgada.” 

 
O simples fato de o regulamento do conceito em si de coisa 
julgada ser feito por meio de norma legal não retira a 

característica de constitucionalidade do princípio, que pretende 
preservar as relações jurídicas já definitivamente julgadas e 
decididas. 
 
A garantia do respeito à coisa julgada é constitucional, o 
conteúdo do direito à coisa julgada é expressão definida 
infraconstitucionalmente. 

 
A questão que se coloca, pensa-se, é que o princípio da 
constitucionalidade, de fato, não se contrapõe diretamente ao 

princípio, também constitucional, da coisa julgada.(17) Na 

verdade, a exigência de que todos os poderes constituídos e os 
próprios particulares sujeitem-se às normas constitucionais, 
considerados os seus princípios, as suas regras e os seus 

valores, possui um grau de superioridade em relação aos demais 

princípios também constitucionais, expressos ou implícitos. A 
tarefa do hermeneuta e do aplicador do direito é, sempre, 
decidir, no caso concreto, quais as normas que melhor realizam 
a finalidade de manter preservado o sistema constitucional como 
um todo, aberto e “integralizável”. 
 

Os valores contrapostos da “previsibilidade jurídica” e da 
necessidade de “mutação” das regras das sociedades, ou até 
mesmo de prevalência da “justiça” sobre a certeza de uma 
decisão sobre a qual, em tese, já não caberia qualquer espécie 
de impugnação (que sustentará eventual teoria de relativização 
do princípio constitucional da coisa julgada), devem sempre ser 
equacionados juridicamente com base no princípio da 

constitucionalidade, este, sim, não relativizável e fundamento de 
qualquer interpretação constitucional. 
 

José Eduardo Martins Cardozo,(18) ao comentar o princípio da 

irretroatividade da lei, afirma com erudição que a “disciplina do 
fenômeno da intertemporalidade jurídica, seja ela qual for, é 
matéria substancialmente constitucional nos Estados capitalistas 
modernos”. Contudo, o trato da matéria em si, ou seja, as 

hipóteses em que os valores contrapostos da “previsibilidade 
jurídica” e da necessidade de alteração das normas serão 
equacionados jurídica e racionalmente e a forma como isso se 
dará não poderá ser solucionado genericamente no âmbito 
formalmente constitucional, mas com o uso da retórica ou de 
interpretações que abrandem o rigor dos mandamentos 

constitucionais. 
 
Aliás, contrariando o entendimento de Humberto Theodoro Jr. e 

Juliana Cordeiro de Faria,(19) para quem o artigo 5º, XXXVI, da 

CF consagra o princípio da irretroatividade da lei nova, José 

Eduardo Martins Cardozo,(20) com base em lição de Celso 

Ribeiro Bastos, esclarece que essa norma, em si, não impede 
que as leis novas sejam retroativas, apenas determina que, na 
hipótese de o serem, respeitem as realidades mencionadas no 

dispositivo constitucional. Em tese, a nossa Constituição Federal 
não consagra o princípio da irretroatividade da lei, nem de forma 
implícita, nem explícita, somente determina o seu respeito ao 
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Esse 
princípio, sim, seria constitucional e em nenhuma hipótese 
excepcionado pela lei. 

 
É valiosa também a conclusão da Ministra Cármen Lúcia Antunes 
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Rocha, para quem “a Constituição do Brasil erigiu em direito 

fundamental o respeito à coisa julgada. O que é e como se 
produz a coisa julgada são questões deixadas à definição do 

legislador infraconstitucional”.(21)  

 

Por fim, resta salientar que, sendo o princípio constitucional 
eleito como garantia do cidadão frente ao Estado ou frente aos 

demais indivíduos,(22) não pode o Estado valer-se dele como 

princípio constitucional, em especial se ele próprio é o 
responsável pela alteração legislativa: 
 
“Súmula 654 do STF: 
A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, 

da Constituição da República, não é invocável pela entidade 
estatal que a tenha editado.” 
 
Nesse sentido, no julgamento do RExt 184.099, relator Ministro 
Paulo Gallotti, decidiu o STF que “o princípio insculpido no inciso 

XXXVI do art. 5º da Constituição não impede a edição pelo 
Estado de norma retroativa (lei ou decreto) em benefício do 

particular” (RTJ 165/327). 
 
Nos termos do bem lançado voto à época, ponderou-se que  
 
“Os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito são 
erigidos, pela Constituição, em garantia do indivíduo, perante o 

Estado, e não em sentido inverso. 
Destarte, nada impede que este último (o Estado) edite norma 
expressamente voltada para o passado (como ora sucede com o 
art. 11 do Decreto nº 10.348 do Distrito Federal), em benefício 
do particular, seja tal prescrição inserta em lei, ou como no caso 
dos autos, em simples decreto, ao qual estão sujeitas, todavia, 
as autoridades subordinadas do Poder Executivo (as mesmas que 

ora procuraram resistir à sua aplicação). 
Já tem o Supremo Tribunal censurado, com fundamento no art. 

5º, XXXVI da Constituição (ou seu equivalente nas Cartas 
revogadas), a aplicação retroativa, em benefício de servidores ou 
pensionistas, de leis editadas para o futuro. Mas não a expedição 
de regras que tenham como finalidade remontar ao pretérito, 
sem ferir direitos de seu destinatário.” (RTJ 331/2) 

 
3 Conceito jurídico de coisa julgada 
 
Se o artigo 5º, XXXVI, da CF eleva à categoria de garantia 
individual constitucional o princípio da proteção à coisa julgada, 
são os artigos 6º, § 3º, da LICC e os artigos 467 a 475, com as 

ressalvas dos artigos 485, 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, 
todos do Código de Processo Civil, que concretizam o instituto. 
O § 3º do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil dispõe: 
“Art. 6º (...) 
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 
de que já não caiba recurso.” 
 

A seu turno, o artigo 467 do CPC preleciona: 
 
“Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que 
torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 
recurso ordinário ou extraordinário.” 
 

Procurando conceituar o instituto, Araken de Assis(23) suscita a 

discussão doutrinária que gira em torno da problemática. 

Enquanto a doutrina alemã relaciona a coisa julgada a uma 
peculiar eficácia acrescentada à sentença no momento do seu 
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trânsito em julgado – a eficácia da declaração 

(Festellungswirkung), que torna o pronunciamento, no presente 
e no futuro, indiscutível ou incontestável – o processualista 
italiano Enrico Tullio Liebman propõe que, se as vias recursais se 

esgotam, o provimento assumirá diversa condição jurídica, 
revestindo-se de “qualidade especial, mais intensa e mais 
profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e faz 
assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os 

efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato”.(24) 

 

Sérgio Gilberto Porto, em obra sobre o tema, preceitua(25): 

 
“Indubitavelmente, a autoridade da coisa julgada não se impõe 

como efeito da sentença, mas, sim, no entender de LIEBMAN, 
como uma qualidade, uma virtualidade, uma potencialidade que 
habita o próprio ato sentencial e nasce com ele, não se 
concebendo possa existir – em face de sua finalidade e natureza 
– sem que seja capaz de produzir tal resultado, pois este integra 

sua essência. A eficácia, que não se confunde com a autoridade, 
é a força que emana da sentença transitada em julgado voltada 

para um resultado e tem como suporte a estatalidade desse 
próprio ato. 
(...) 
Dessa forma, pode-se afirmar que, em ultima ratio, os 
fundamentos da coisa julgada, em face de seus propósitos 
filosóficos de oferecer segurança jurídica, radicam-se na 

finalidade inata do ato sentencial de regular definitivamente 
certa relação jurídica (eficácia), o qual, por força da vontade do 
Estado, pode ser imposto perante todos (autoridade).” 
 

José Carlos Barbosa Moreira(26) assevera que a imutabilidade se 

refere à circunstância de o comando contido na sentença (não 
apenas o declaratório) não mais poder ser desconstituído, seja 
mediante recurso, seja mediante ação autônoma, salvo a 

rescisória. Os efeitos podem ser modificados pela vontade das 

partes, mas o conteúdo da decisão não o será. A imutabilidade 
refere-se ao conteúdo da sentença, e não aos seus efeitos. 
 
Ovídio Baptista da Silva ressalva que apenas o conteúdo 

declaratório da sentença adquire a condição de imutável.(27) 

 

Embora tal posicionamento não seja uníssono na doutrina 
nacional, majoritariamente se entende que coisa julgada não se 
confunde com efeitos da sentença. Antes, pode ser considerada 
uma qualidade incorporada à decisão, por opção filosófico-
jurídica, que torna indiscutível a nova situação jurídica declarada 

pela sentença e decorrente da inviabilidade recursal.(28)(29) 

 
Os efeitos, em si, da sentença são, no geral, passíveis de 

modificações posteriores pelas próprias partes,(30) a não ser 

que se trate de direito indisponível, hipótese destacada pelo 

processualista Sérgio Gilberto Porto.(31) 

 
A eficácia, portanto, é atributo da sentença, e não da coisa 

julgada, já que esta apenas torna indiscutível e imutável(32) o 

ato.  
 
Não se confunde com a autoridade em si, pois há casos em que 

se pode vislumbrar a autoridade de sentenças que ainda não 
tenham transitado em julgado.  
 
Tampouco se confundem os efeitos da sentença com as funções 
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negativa e positiva da coisa julgada. Enquanto os efeitos da 

sentença provocam mudanças ativas, as funções da coisa 
julgada se assemelham a uma “eficácia paralisante”, ao 

vincularem o juízo futuro.(33) 

 

A função positiva da coisa julgada determina a solução de um 
processo futuro em respeito ao já decidido em sentença anterior 
transitada em julgado; é caracterizada como fundamento de uma 
nova demanda, pois obriga o magistrado a considerar a decisão 
já proferida na ação transitada em julgado. 
 
Já a função negativa da coisa julgada impossibilita a propositura 

de outra demanda com os mesmos elementos processuais 
daquela que transitou em julgado: partes, pedido e causa de 
pedir. Impede que se repita a mesma demanda já ajuizada 
anteriormente. 
 
Citando lição de Ovídio Baptista da Silva, Sergio Porto relaciona a 

função negativa da coisa julgada ao princípio do ne bis in idem, 

pois ela impede novo julgamento daquela demanda; opera 
sempre como exceção, como defesa, para vetar que se faça novo 

julgamento daquilo que já foi decidido na demanda anterior.(34) 

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha(35) identifica: 

 
“Tem-se afirmado que a coisa julgada tem função negativa e 
função positiva. Aquela refere-se à inimpugnabilidade formal do 

decisum no mesmo ambiente processual no qual se tenha dado. 
A função negativa da coisa julgada está no impedimento 
processual obstativo de novo pleito no mesmo espaço e 
ambiente processual em que se tenha dado a primeira decisão 
ou em processo de igual natureza e tipo aproveitado pelo 
jurisdicionado no seu anterior empenho processual. 
 

A coisa julgada material cumpre uma função positiva, no sentido 

de responder, com definitividade, a indagação contida no 
processo. Oferecida a resposta estatal à pretensão judicialmente 
apresentada, afirma-se a decisão de modo a prevalecer, com 
tendência de definitividade, o que qualifica o efeito dela nascido.” 
 

Para conceituação do instituto, permite-se distinguir ainda a 
coisa julgada material da coisa julgada formal. 
 
Enquanto a imutabilidade da sentença está ligada à coisa julgada 
material, que decide a relação jurídica posta em causa e, uma 
vez consumada, reputa consolidada no presente e para o futuro 
a situação jurídico-material das partes, relativa ao objeto do 

julgamento e à causa de pedir; a indiscutibilidade da decisão 
atrela-se à ideia de coisa julgada formal, já que a decisão apenas 

põe fim à relação processual.(36) 

 
A coisa julgada formal define-se como impossibilidade de 

impugnação da decisão no processo em que esta foi proferida. 
Trata-se de preclusão recursal, efeito endoprocessual.  
 

A coisa julgada material, a seu turno, é a capacidade, a 
qualidade que possui a sentença de se tornar imutável perante 
demanda futura. Produz efeito panprocessual, inadmitindo-se 
novo exame do assunto e solução diferente a respeito da mesma 

relação jurídica.(37) 

 
Será considerada, ainda, coisa “soberanamente” julgada, se 

transcorrido o prazo de dois anos para a propositura de ação 
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rescisória, nos casos previstos no artigo 485 do CPC. 

 
4 Os limites da garantia constitucional 
 

O artigo 301, §§ 1º e 2º, do CPC determina que há coisa julgada 
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já decidida por 
sentença, de que não caiba recurso. Ao mesmo tempo determina 
que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, 
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 
 
4.1 Identidade de partes 

 
Em relação às partes do processo, o artigo 472 do Estatuto 
Processual Civil lembra que “a sentença faz coisa julgada às 
partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando 
terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se 
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, 
todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em 

relação a terceiros”. 
 
Referindo-se aos limites da lide, inicialmente quanto aos sujeitos 

da ação, Sérgio Gilberto Porto(38) deixa evidente a importância 

de se adequarem os limites subjetivos da coisa julgada à 
natureza do direito posto em causa. 
 

O dispositivo acima mencionado apenas discute os limites 
subjetivos da lide nos casos de ações em que se pleiteiam 
interesses e direitos individuais, restringindo os efeitos da coisa 
julgada inter omnes.  
 
Diversa deve ser a disciplina nas hipóteses de direitos coletivos, 
difusos ou até mesmo individuais homogêneos. 

 
Para tais direitos, as Leis 4.717/65 (Ação Popular), 7.347/85 
(Ação Civil Pública) e, mais recentemente, 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) delimitam melhor a problemática, 

elastecendo a abrangência da coisa julgada quando se pretende 
tutelar interesses coletivos lato sensu, já que a sentença, nesses 
casos, ao contrário da disciplina do artigo 472 do CPC, poderá 

gerar coisa julgada com efeitos erga omnes ou ultra partes. 
 
É importante distinguir aqui a eficácia natural da sentença, ou 
efeitos reflexos da sentença, que atingem a todos, da autoridade 
da coisa julgada, que não se estende a terceiros, pois está 
limitada por lei, de regra, somente às partes (quando se tratar 

de tutela de direito individual heterogêneo, nos termos do artigo 

472 do CPC).(39) 

 
Com propriedade, Ovídio Baptista da Silva esclarece que 
“terceiros juridicamente indiferentes”, sujeitos de alguma relação 
jurídica compatível com a sentença, sofrem os efeitos da coisa 
julgada apenas em relação a fatos reflexos que vivenciam. Tais 
efeitos mostram-se irrelevantes para atingir a relação jurídica de 

que o terceiro seja titular. A sentença opera, nesses casos, mais 
como fato do que propriamente em função específica de ato 
jurisdicional.  
 
Já em relação aos “terceiros juridicamente interessados atingidos 
pela coisa julgada”, a qualidade inerente à sentença transitada 
em julgado produz os mesmos efeitos aplicados às partes, já que 

eles são atingidos pela coisa julgada na mesma proporção que as 
partes. Os sucessores das partes, os cessionários do direito 
litigioso e o substituído na ação promovida pelo substituto 
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processual não são realmente estranhos à relação litigiosa, pois 

seus direitos não são propriamente derivados, mas uma 
extensão daquele controvertido na causa.  
 

E, por fim, os “terceiros juridicamente interessados atingidos por 
efeitos reflexos da sentença” são aqueles terceiros titulares de 
relação jurídica conexa ou acessória à relação jurídica principal. 
Esses terceiros integram uma relação jurídica autônoma, mas 
conexa à relação litigiosa, e as eficácias diretas dessa sentença 
refletem-se sobre aquela, modificando-a ou até mesmo fazendo-
a desaparecer. Podem, nesse caso, intervir como assistentes 

simples do processo principal, recorrendo, opondo embargos de 
terceiros ou ação rescisória. Se não ingressarem na lide, a 

sentença não lhes poderá ser oposta.(40) 

 
Terceiros, que não participaram da relação jurídica processual, 
poderão, assim, rediscutir a matéria objeto de um processo 
acobertado pela coisa julgada, desde que tenham interesse 

jurídico, e não meramente fático, pois para eles não se opera a 

imutabilidade referida, sendo sempre permitido o direito de ação 
a que se refere o artigo 5º, XXXV, da CF. 
 
4.2 Identidade de pedido e causa de pedir e eficácia 
preclusiva 
 

No tocante aos limites objetivos da coisa julgada e à eficácia 
preclusiva desta, o artigo 474 do Código de Processo Civil dispõe 
que, “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão 
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte 
poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”. 
 
Assim, mesmo que não façam coisa julgada (art. 469, CPC) os 

motivos, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da 
sentença ou a apreciação de questão prejudicial (salvo se a parte 
o requerer, o juiz for competente em razão da matéria e 
constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide – 

art. 470, CPC), as alegações ou defesas que a parte poderia ter 
oposto no curso do processo e não foram deduzidas naquele 
feito, mas seriam dedutíveis, encontram-se abrangidas pela coisa 

julgada material, impedindo o ajuizamento de nova demanda. 
 
Contudo, a eficácia preclusiva da coisa julgada somente opera 
em relação a demandas que tenham absoluta identidade: 
mesmas partes, mesmo pedido (imediato e mediato) e mesma 
causa de pedir (próxima e remota). 

 
Ao definir o pedido como “ato pelo qual o autor formula a ação 
material que o juiz efetivará, no caso de procedência, em face do 
réu”, onde “ele declinará todas as consequências decorrentes do 

direito material e pretendidas pelo autor”, Araken de Assis(41) 

afirma que se costuma tradicionalmente classificar o pedido em 
mediato e imediato. Pedido mediato corresponde ao bem da vida 
pretendido, e pedido imediato ao tipo de providência requerida 

ao juiz (declaração, condenação, constituição, mandamento e 
execução). Somente haverá identidade de pedido se coincidirem 
os pedidos imediato e mediato, com a ressalva de que, 
ocasionalmente, poderá ocorrer a continência entre uma ação 
declaratória e uma condenatória, por exemplo, por estar contida 
dentro da ação condenatória a declaração antes reconhecida. Tal 
raciocínio comporta também ressalvas nos casos em que a lei 

possibilite mais de uma forma de execução do mesmo bem 
pretendido, ou nos casos de obrigações alternativas, com 
prestação facultativa ou com faculdade de substituição, em que a 
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escolha do bem pretendido cabe ao réu. Nas duas hipóteses, 

embora inicialmente pareçam ser diferentes os objetos imediatos 
e mediatos, respectivamente, na verdade há identidade de ação.  
 

Citado autor gaúcho termina por concluir que, “visando o autor 
na demanda a vários objetos, mediatos ou imediatos, há mais de 
uma ação, desde que, respectivamente, diversos os direitos 

subjetivos de que se originam aquelas”.(42) 

 
Pela teoria da substancialização, adotada pelo atual Estatuto 

Processual Civil por expressa menção no artigo 282, III,(43) a 

causa de pedir constitui-se nos fatos e nos fundamentos jurídicos 
do pedido. Fato jurídico, no caso, é o que incidiu na norma, e 

constitui a causa de pedir remota. A causa de pedir próxima são 
os fundamentos jurídicos que justificam o pedido, a repercussão 
jurídica, e não se confunde com o fundamento legal, já que este 
pouco importa para fixação dos termos da lide, pois compete ao 
juiz enquadrar os fatos na regra jurídica que melhor se aplique à 

questão (iura novit curia). 
 

“Em outras palavras, a causa se divide em dois momentos: a 
concreta individuação dos fatos jurídicos, e a afirmação da sua 
coincidência com regras que lhes conferem os efeitos constantes 

do pedido.”(44) 

 
Por evidente, declinando o autor mais de uma causa de pedir, 
próxima e remota, estando o fato e a consequência relacionados 

em cada uma, resta pouca dúvida de que há mais de uma causa 
e mais de uma ação dentro do mesmo processo. Ao se admitir 
que a causa de pedir inclui o fato jurídico e o fundamento 
jurídico, segundo a teoria da substancialização, uma demanda 
somente será idêntica à outra se tiver a mesma causa de pedir 
próxima e remota. Há mais de uma ação na hipótese de 
pluralidade de fatos jurídicos vinculados ao mesmo fundamento, 

ou de vários fundamentos vinculados ao mesmo fato jurídico.  

 
Há que se distinguir, entretanto, fato jurídico de fato simples, 
pois apenas a diversidade daquele consubstancia nova causa 
petendi (remota e ativa). A multiplicação dos fatos que dão 
ensejo ao interesse de agir, os fatos lesivos do direito alegado, 

aspecto passivo, não desdobra a ação material. 
 
“Os fundamentos jurídicos (causa petendi próxima), que ligam os 
fatos jurídicos e o pedido, ou seja, a conclusão, retirada dos 
fatos, da qual decorre o petitum, multiplicam a causa de pedir, e, 
portanto, a indicação de dois fundamentos jurídicos, mesmo a 
partir de um único complexo de fatos – tendo-se em conta, 

sempre, que a existência de mais de um conjunto de fatos, 
mesmo com idêntico efeito jurídico, importa cumulação –, 

determina cúmulo de ações materiais.”(45) 

 
Cumpre relembrar, portanto, que não é possível falar-se em 

eficácia preclusiva e correspondente coisa julgada material se 
entre uma e outra demanda não ocorrer absoluta identidade em 
todos os aspectos acima delineados.  

 
Tal elucidação é por demais importante, uma vez que não caberá 
falar em relativização do princípio da coisa julgada (quer se o 
considere constitucional, quer infraconstitucional) se não se 
tratar de fato da mesma relação jurídica decidida pelo 
magistrado e transitada em julgado.  

 
Afinal, “a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem 
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força de lei nos limites da lide e das questões decididas” (art. 

468 do CPC) e somente nesses. 
 
4.3 Limites temporais da coisa julgada 

 
 Nenhum estudo que se pretenda fazer do princípio enunciado no 
artigo 5º, XXXVI, da CF pode deixar de analisar os limites 
temporais da coisa julgada. Afinal, são esses limites que poderão 
delimitar a constitucionalidade ou não da nova lei a que se refere 
o dispositivo em questão. 
 

Da mesma forma, excluir-se-á eventual defesa baseada no 
instituto, se se evidenciar que se trata de relação jurídica que 
permite nova análise da questão, como expressamente referido 
no artigo 471 do CPC: 
 
“Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 
decididas, relativas à mesma lide, salvo: 

I – se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio 
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá 
a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 
II – nos demais casos prescritos em lei.”  
 
Na lição de Sérgio Porto,  

“as relações jurídicas, embora normadas por decisão 
jurisdicional, também estão sujeitas à variação dos fatos no 
tempo, ou seja, a autoridade da coisa julgada não é capaz de 
imunizar a relação jurídica contra fatos futuros, embora 
vinculados à mesma relação jurídica anteriormente 

jurisdicionada.”(46) 

 
Explica o nobre processualista que a ideia da existência de 

limites temporais para o caso julgado atrela-se ao entendimento 
de que a lide é triplamente limitada: em razão do sujeito, do 
objeto e do tempo. A decisão jurisdicional adquire a força de 
coisa julgada em razão dos fatos passados (aqueles alegados ou 

que deveriam ter sido alegados), e não em torno de fatos 
futuros, uma vez que estes ensejam, em face da teoria da 
substanciação, nova demanda, porque representam nova causa 

de pedir.  
 
Não apenas as relações continuativas enfrentam tais problemas, 
mas também outras de periodicidade igualmente intrínseca. Pode 
ocorrer simples mudança da situação substancial, fora do alcance 
temporal da coisa julgada – que não regula para sempre a 

relação jurídica, mas apenas a situação material apreciada em 

face da relação jurídica então existente.(47) 

 

O Ministro Teori Albino Zavascki(48) pondera que o fenômeno da 

incidência da norma sobre o fato jurídico nem sempre é 
instantâneo, pois ele pode ter por base um fato jurídico ou uma 
situação de direito com caráter permanente. Ou, ainda, nem 
sempre se esgotam imediatamente os efeitos da norma jurídica 

concreta dela eventualmente nascida, projetando-se-os para o 

futuro, sofrendo mutações ou extinguindo-se depois até mesmo 
da sentença. 
 
Dessa forma, as relações jurídicas podem ser classificadas em 
três espécies, dependendo de sua relação com as circunstâncias 
temporais do fato gerador: instantâneas, permanentes ou 
sucessivas. 

 
Instantânea é a relação jurídica decorrente de fato gerador que 
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se esgota imediatamente, em um momento determinado, sem 

continuidade no tempo, ou que, embora resulte de fato 
temporalmente desdobrado, só atrai a incidência da norma 
quando estiver inteiramente formado. 

 
Permanente, por sua vez, é a relação jurídica que nasce de um 
suporte de incidência consistente em fato ou situação que se 
prolonga no tempo. 
 
E, por fim, sucessiva é a relação jurídica nascida de fatos 
geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de 

maneira uniforme e continuada. Compõe-se de uma série de 
relações instantâneas homogêneas que, pela sua reiteração e 
homogeneidade, situação permanente, podem receber 
tratamento jurídico conjunto ou tutela jurisdicional coletiva. 
Pressupõe, geralmente, uma situação jurídica mais ampla, ou 
determinado status jurídico dos sujeitos, do que depende. 
 

Não se pode confundir a permanência dos efeitos gerados pela 
relação jurídica com a própria permanência desta ou do fato 
gerador. A relação jurídica é instantânea com a realização total 
do fato gerador em um determinado momento, embora sua 
execução possa ser diferida no tempo. Tendo ocorrido a 
incidência sobre suporte fático completo e acabado, a 

subsistência dos efeitos independe da continuidade do fato 
gerador (ao contrário do que ocorre nas relações 
permanentes) ou da repetição do fato gerador (como ocorre 

com as relações sucessivas).(49) 

 
Põe-se em dúvida, então, se os limites temporais da coisa 
julgada se protraem também quanto ao desdobramento futuro 
da relação jurídica permanente, às reiterações futuras das 

relações sucessivas e aos efeitos futuros das relações 
instantâneas.  
 
De regra, a sentença, ao contrário da lei, disciplina os efeitos de 

fatos ocorridos no passado, e não no futuro. Ao pronunciar juízos 
de certeza sobre os fatos trazidos a julgamento, analisa as 
circunstâncias de fato e de direito até então apresentadas pelas 

partes. Não se pronuncia sobre questões fáticas e jurídicas 
futuras. 
 
Contudo, nos casos de relações jurídicas instantâneas de efeitos 
futuros, dos desdobramentos futuros da relação permanente e, 
em certas situações, de reiterações futuras de relações 

sucessivas, pode ocorrer de o juiz disciplinar questões futuras. 
 
Nas duas primeiras hipóteses, o juiz pode decidir acerca dos 
efeitos que se estendem no tempo, apesar de completo o fato 
gerador, ou este próprio protrai-se no tempo e a decisão abrange 
tal situação.  
 

No caso de relações jurídicas sucessivas, veda-se o julgamento 

sobre a norma em tese ou sentença com efeito normativo. Por 
tal razão, a decisão não poderá abranger as relações jurídicas 
futuras não concretizadas. Não se pode falar em proteção da 
coisa julgada contra lei nova, pois a lei tem eficácia imediata, 
não sendo possível vedar sua aplicação para o futuro. 
 

Mas poderá o magistrado decidir sobre a situação jurídica de 
caráter permanente da qual emerge a relação jurídica sucessiva. 
Assim, admite-se também a eficácia vinculante da sentença em 
relação aos eventos recorrentes sem que se fale de interpretação 
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da lei em tese para determinada pessoa, pois o juízo de certeza 

desenvolvido pela sentença sobre determinada relação jurídica 
concreta decorre de análise de situação jurídica mais ampla, de 
caráter duradouro. 

 
Nas três exceções citadas, abrangendo a sentença situações 
futuras como as delineadas, a decisão terá eficácia enquanto se 
mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os 
quais se estabeleceu o juízo de certeza. 
 
Em sendo modificada a lei ou o próprio suporte fático, de regra, 

não se pode mais falar em relação jurídica abrangida pela coisa 
julgada material. A cláusula rebus sic stantibus significa que a 
coisa julgada possui uma condição implícita que é a de atuar 
enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de 
direito existentes quando da prolação da sentença. 
 
A lei nova não poderá modificar as relações jurídicas passadas, 

porque já abrangidas pela coisa julgada, mas poderá determinar 
nova regulamentação quanto aos fatos novos que surgirem. 
Nesses casos, não se estará diante de afronta ao princípio 
constitucional que protege a coisa julgada, pois coisa julgada não 
haverá. 
 

5 Relativização da coisa julgada 
 
Já se disse que a coisa julgada foi erigida a princípio 
constitucional, cujo pilar básico no Estado Democrático de Direito 
é ostentado pela garantia à segurança jurídica. 
 
Contudo, é assente a ideia de que nenhum princípio, mesmo 

constitucional, é absoluto. 
 
Ao contrário, extrai-se da própria definição de princípio a 
possibilidade de relativização, em contrapartida àquilo que se 

entende como regra.(50) 

 
Mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ingo 

Wolfgang Sarlet traduz o dilema(51): 

 

“A ideia de que os direitos fundamentais não são absolutos, no 
sentido de absolutamente blindados contra qualquer tipo de 
restrição na sua esfera subjetiva e objetiva, não tem oferecido 
maiores dificuldades, tendo sido, de resto, amplamente aceita no 
direito constitucional contemporâneo.” 
 

Em sendo a coisa julgada princípio ou direito fundamental, é 
certo que não se está diante de um preceito absoluto.  
 
Nessa esteira, Teori Albino Zavascki destaca que “a coisa julgada 
não é um valor constitucional absoluto. Trata-se, na verdade, de 
um princípio, como tal sujeito a relativização, de modo a 
possibilitar sua convivência harmônica com outros princípios da 

mesma hierarquia existentes no sistema”.(52) 

 
A questão está em saber de que forma pode ser relativizado o 
conceito.  
 
Mesmo os processualistas que levantam vozes contra a difundida 
teoria da “relativização da coisa julgada” admitem que o princípio 
não é absoluto e que a lei infraconstitucional pode traçar 

parâmetros que permitam modificar a relação jurídica 
definitivamente julgada. 
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O próprio processualista gaúcho indica que o instrumento 
processual adequado à relativização do preceito constitucional é 
a ação rescisória, também contemplada na Constituição (art. 

102, I, ‘j’; art. 105, I, ‘e’, art. 108, I, ‘b’).(53) 

 
Elival da Silva Ramos, em obra intitulada A proteção aos 
direitos adquiridos no Direito Constitucional brasileiro, 
também pondera a relativa proteção à coisa julgada material, 

admitida a sua desconstituição mediante ação rescisória.(54) 

 

José Carlos Barbosa Moreira(55) diz que “não faz sentido que se 

pretenda ‘relativizar’ o que já é relativo”, pois o valor da coisa 
julgada material “está longe de ser absoluto”.  

 
Se, por um lado, a Constituição Federal determina a duração 
razoável do processo, com garantia à celeridade processual (art. 
5º, LXXVIII, CF) e observância à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, 

CF), em evidente proteção à segurança jurídica (art. 5º, caput, 
CF), conferindo estabilidade e eficácia às sentenças, por outro 

também determina cognição ampla e exauriente, mediante a 
garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), em 
busca da justiça das decisões.  
 
Presume-se que, quanto maior for o nível de cognição, maior 
será o grau de probabilidade de acerto da decisão, de justiça no 
seu pronunciamento. 

 
Contudo, um processo que nunca termina, que confere inúmeras 
possibilidades de defesa e de rediscussão da matéria, não é 
efetivo para as partes, que não conseguem realizar na prática o 
direito que buscam ver reconhecido pelo Estado. 
 
A função pacificadora do Estado somente é realizada se for 

possível a efetiva eliminação dos conflitos por meio de decisões 

imutáveis, pois é bem verdade que “poucas vezes a parte 

vencida se convence de que sua derrota foi justa”.(56) 

 
Realizado o procedimento previamente disciplinado pelo 
legislador, no qual se garantiu o acesso igualitário das partes aos 
meios de defesa e ao contraditório, proferida decisão insuscetível 

de novos recursos, em princípio, deve ser respeitada a 
autoridade que dela emana, tornando imutável o 
pronunciamento jurídico. 
A alteração posterior e a rediscussão da matéria somente podem 
ser aceitas como exceção, e não como regra. 
 

Sergio Gilberto Porto,(57) José Maria Tesheiner,(58) Araken de 

Assis,(59) José Carlos Barbosa Moreira(60) e Luiz Guilherme 

Marinoni(61) têm em comum a contrariedade à moderna tese 

que cresce progressivamente e procura enfraquecer a garantia 

da coisa julgada, ao permitir a sua relativização ou simples 

desconsideração quando se tratar de decisão “injusta” ou quando 
ferir princípio constitucional de hierarquia superior.  
 
Não se está a discutir a validade da norma esculpida no artigo 

485(62) ou nos artigos 475-L, § 1º,(63) e 741, parágrafo 

único,(64) todos do CPC, ou ainda no artigo 884, § 5º, da 

CLT.(65) O que se procura afastar é a tese que defende a 

ampliação extensiva das possibilidades que permitem a 

relativização do preceito, sem prévia disciplina legal. 
 

Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 72, jun. 2016.

http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#53
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#54
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#55
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#56
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#57
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#58
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#59
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#60
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#61
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#62
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#63
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#64
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao072/Marina_Falcao.html#65


Marinoni destaca que “ainda não existem condições de disciplinar 

um processo que sempre conduza a um resultado justo”. A tese 
da “resposta correta” de Ronald Dworkin pressupõe a existência 
de um juiz sobrenatural, Hércules, o que por si inviabiliza a 

utilização da teoria que defende a possibilidade de se obter uma 
única decisão justa. 
 
Diante da pluralidade de decisões “aceitáveis” e da 
impossibilidade de se garantir que a maior duração do processo 
levará necessariamente a um melhor resultado, mais justo, o 
princípio da segurança dos atos jurisdicionais e a proteção ao 

instituto da coisa julgada ocupam lugar privilegiado no 
procedimento. 
 
Os próprios tribunais superiores admitem a razoabilidade de mais 
de um resultado, o que se traduz nas Súmulas 343 e 400 do 
STF, que excluem o cabimento de ação rescisória por ofensa a 
literal disposição de lei ou até mesmo recurso extraordinário 

quando a decisão discutida se tiver baseado em texto de 
interpretação controvertida nos tribunais ou tiver dado “razoável” 
interpretação à lei. 
 
A eternização do litígio e a injustiça que se causará com a 
ampliação crescente e desmensurada das hipóteses que 

autorizam a relativização da coisa julgada, segundo defendem 
alguns juristas de renome, sem qualquer previsão legal ou 
procedimento preestabelecido, são fatos que preocupam. 
 
Nesse sentido, José Maria Tesheiner pondera sobre os 
inconvenientes da divulgada teoria, que, para alguns, admite a 
modificação de decisão transitada em julgado mediante sua 

simples desconsideração por nulidade ou inexistência, afora da 
hipótese já prevista no artigo 741, I, do CPC (adicionado ao 
previsto agora no artigo 475-L, I, do CPC).  
 
Ressalta que os limites da competência de cada órgão 

jurisdicional seriam afetados sobremaneira:  
 

“Órgãos inferiores, inclusive juízes de primeiro grau, arrogar-se-
ão o poder de decretar a nulidade de acórdãos de órgãos 
superiores, a pretexto, por exemplo, de falta de motivação, 
constitucionalmente exigida (Const. Federal, art. 93, IX). Não 
menos grave é a cassação de uma sentença, por órgão de igual 

hierarquia.”(66) 

 

Se, por um lado, é sentida a necessidade de uma certa abertura 
para que seja possível alterar determinada decisão ou resultado 
evidentemente injusto, que afeta bens juridicamente protegidos 
em nível superior pela órbita constitucional, por outro, também 
se percebe que a falta de sistematização das hipóteses e do 
procedimento que autorizam a modificação de uma sentença 
definitivamente julgada causa enorme distúrbio e insegurança no 

ambiente social, além de minar a confiança nos órgãos 

judiciários. 
 
Especialmente no que se refere às relações individuais 

homogêneas, Araken de Assis(67) reconhece que seria 

aconselhável a possibilidade de se dar tratamento uniforme para 
as demandas isoladas de pessoas pertencentes a uma mesma 
classe que postulam vantagem pecuniária idêntica e colhem 

resultados discrepantes. 
 
Sabe-se que o resultado da interpretação das leis nem sempre é 
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o mesmo. Antes pelo contrário, pode ocorrer de a mesma corte 

proferir decisões diversas em momentos distintos sobre idêntica 
questão. Ainda que a parte se utilize de todos os remédios 
processuais, não é incomum, no nosso atual sistema, que os 

tribunais superiores modifiquem a interpretação dada até então, 
reconhecendo ilegalidade ou inconstitucionalidade até então 
inadmitida. 
 
Não raras vezes, o STF rejeitou reiteradamente a apreciação de 
determinada matéria que, depois de muita insistência – em geral 
pelos órgãos de defesa do Estado, evidenciando a faceta política 

do Supremo –, passou a ser conhecida pela Corte Constitucional, 
alterando drasticamente a jurisprudência nacional até então 

vigente.(68) 

 
Tal modificação posterior causa enorme abalo e desconfiança no 
sistema jurídico e no próprio Judiciário, em especial quando se 
discute direito individual homogêneo. Não há, realmente, como 

se aceitar que, para determinada pessoa, seja deferida 

vantagem econômica em sua aposentadoria ou salário e, para 
outra, cujo benefício é regido pelo mesmo diploma legal, não se 
lhe admita.  
 
O prazo de 2 anos após o trânsito em julgado da ação individual 
previsto na rescisória para tais casos é por demais diminuto. A 

modificação e posterior pacificação jurisprudencial de 
interpretação dada a determinado direito individual homogêneo, 
nesse sentido, deve ser fundamento para rescindir a decisão 
contrária à interpretação favorável que se fez posteriormente, 
nos casos de relações jurídicas instantâneas com efeitos futuros, 
relações jurídicas permanentes e relações jurídicas sucessivas. 
 

Problema maior, então, evidencia-se com as ações transitadas 
em julgado no âmbito dos juizados especiais federais, que, a 
exemplo do rito previsto para julgamento das questões inerentes 
aos juizados especiais comuns, não permite ação rescisória (art. 

1º, Lei 10.259/2001, c/c art. 59, Lei 9.099/95). Tampouco há 
possibilidade de apresentação de embargos à execução, sendo 
logicamente obstada a incidência do artigo 741, parágrafo único, 

do CPC, já que execução não há. Como grande parte de sua 
competência abrange discussão inerente a direito individual 
homogêneo, a irresignação, nesses casos, toma volume maior, 
especialmente quando o jurisdicionado não obtém direito 
posteriormente reconhecido pela jurisprudência das cortes 
superiores. 

 

O Ministro Teori Albino Zavascki(69) defende que, no conflito 

entre a sentença do caso concreto e a proferida em controle 
difuso, com posterior suspensão da execução da lei pelo Senado, 
ou em controle concentrado de constitucionalidade, não pode 
prevalecer aquela, sob pena de expressa afronta ao princípio da 
igualdade de todos perante a lei, adicionado ao da autoridade da 
decisão do Supremo Tribunal Federal, como guardião da 

interpretação constitucional. 
 
Em matéria tributária, citam-se como exemplos os julgamentos 
de ações rescisórias cujo julgado concluiu que “a coisa julgada 
tributária não deve prevalecer para determinar que contribuinte 
recolha tributo cuja exigência legal foi tida como inconstitucional 
pelo Supremo. O prevalecimento dessa decisão acarretará ofensa 

direta aos princípios da legalidade e da igualdade tributárias” 
(REsp 138.853; no mesmo sentido, REsp 159.346, STJ). 
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Assim, o novo estado do direito – decorrente de revogação ou 

suspensão pelo Senado de norma tida como inconstitucional em 
controle concentrado pelo STF ou da publicação de acórdão da 
Suprema Corte em ação de controle concentrado – ensejaria 

eficácia imediata e automática, “podendo ser invocado, se não 
atendido espontaneamente, como fundamento para demandas 
ou como objeção de defesa, inclusive na via de embargos à 

execução”.(70)   

 
Por outro lado, também se evidencia a constante alteração 
jurisprudencial em relação aos benefícios garantidos no âmbito 

do Regime Geral da Previdência Social.(71) 

 

É imperioso admitir que, na grande maioria dos casos, em ações 
de tal espécie, discute-se direito fundamental indisponível, 
diretamente vinculado ao núcleo essencial de preservação da 
dignidade da pessoa humana. Tanto os benefícios concedidos aos 
segurados como os conferidos aos dependentes possuem nítida 

natureza alimentar, que recebe especial proteção do sistema 
jurídico brasileiro. 

Reconhecida pelos tribunais superiores de forma pacífica a 
alteração da interpretação de norma que regula direito individual 

homogêneo (mediante a declaração expressa de 
inconstitucionalidade de determinada norma ou a 
formulação/revogação de súmula), ainda que a anterior 
hermenêutica fosse “razoável” – em especial quando reconhece 
direito ao cidadão que lhe havia sido negado pela decisão 
anterior transitada em julgado –, pensamos que se poderia 

cogitar de uma abertura no sistema para afastar a hipótese de 
que duas pessoas que tenham contribuído da mesma forma e 
estejam amparadas pelo mesmo sistema jurídico recebam 
benefícios diferenciados. 
 
A prevalecer tal entendimento, restaria frontalmente afetado o 

princípio da igualdade de todos perante a lei (art. 5º, caput, CF). 

 
Nessa hipótese, assim como na anterior, poder-se-ia cogitar de 
novo estado do direito a ensejar nova ação ou a relativização da 
anterior. 
 

José Maria Tesheiner(72) já defende que “melhor solução para os 

casos, relativamente raros, em que se impõe a desconstituição 
de sentenças válidas, mas objetivamente desarrazoadas, é abrir-

se a possibilidade de sua rescisão, a qualquer tempo, pelo órgão 
competente”. 
 

Também Sérgio Gilberto Porto(73) conclui: 

 
“A ampliação das hipóteses de cabimento de demanda de cunho 
rescisório, a dilação do prazo decadencial para interposição 

destas e a supressão deste para hipóteses excepcionalíssimas, 

uma vez que portadoras de vícios inconvalidáveis, parece ser 
uma bem temperada fórmula de pacificação jurídica. Portanto, 
máxima vênia, o desafio não é – simplesmente – relativizar de 
qualquer modo, a qualquer tempo e por qualquer juízo a coisa 
julgada, em verdadeiro desprestígio aos óbvios motivos que 
ensejaram sua criação, mas sim prestigiá-la, com um sistema, 

dentro da ordem jurídica, compatível com a realidade deste início 
de século.” 
 

Mesmo Barbosa Moreira,(74) que faz, aparentemente, uma 
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defesa mais contundente do instituto da coisa julgada, vislumbra 

que uma solução razoável para os casos em que a parte se vale 
de procedimento científico inexistente na data da decisão (exame 
de DNA, por exemplo) seria não a eliminação do pressuposto 

temporal, mas a fixação do termo inicial do prazo bienal a partir 
do dia em que o interessado toma conhecimento do novo laudo, 
em vez do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Ou 
ainda, em atenção ao particular vício que a decisão que deixa de 
aplicar entendimento já pronunciado pelo STF em ação direta de 
inconstitucionalidade apresenta, admite que, excepcionalmente, 
poder-se-ia permitir o ajuizamento da rescisória a qualquer 

tempo. 
 

Marinoni(75) diz que “não é um direito em específico, mas sim 

uma dada situação excepcional, que pode exigir que se dê maior 
atenção ao tema da coisa julgada”. “Os casos de ação rescisória 
não abrem margem para a desconstituição da coisa julgada em 
razão da especial natureza de determinado direito, mas sim em 

virtude de motivos excepcionais capazes de macular a própria 

razão de ser da jurisdição”.  
 
Nesse sentido, reafirma-se a necessidade de permissão legal de 
relativização de coisa julgada em casos em que se litigue direito 
individual homogêneo, limitados aos casos nos quais se verifique 
afronta direta a direito materialmente fundamental, tutelado de 

modo especial pela Constituição Federal. Pois, se é verdade que 
o instituto da coisa julgada material tem como base o Estado 
Democrático de Direito e a segurança jurídica que dele decorre, 
bem como a confiança no Poder Judiciário, não é menos verídico 
que decisões contraditórias transitadas em julgado de modo 
diferente para situações idênticas também abalam o sistema 
jurídico e afrontam a confiança nos órgãos estatais, causando 

enorme revolta entre os cidadãos comuns. 
 
Conclusão 
 

A nossa carta constitucional erigiu a coisa julgada material a 
garantia constitucional, prescrevendo no artigo 5º, XXXVI, que “a 
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada”. 
 
Embora não haja expressa menção à impossibilidade de reforma 
das decisões passadas em julgado pelo Judiciário, é indubitável 
que o próprio conceito de coisa julgada material já impede a 
rediscussão no âmbito judicial. 

 
Afinal, o princípio da intangibilidade do caso julgado decorre de 
vários preceitos do texto constitucional e é considerado como 
subprincípio inerente ao princípio do Estado de Direito na sua 
dimensão de princípio garantidor de certeza e segurança jurídica 
(art. 5º, caput, CF). 
 

A garantia do respeito à coisa julgada é constitucional, o conceito 

do direito à coisa julgada é expressão definida 
infraconstitucionalmente. 
 
Ressalte-se que, enquanto direito individual previsto no artigo 5º 
da Constituição Federal, reveste-se de caráter protetor do 
cidadão frente ao Estado, ou do indivíduo frente a outro 

indivíduo, razão por que o STF entende que “a garantia da 
irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, não é invocável pela entidade estatal que a tenha 
editado” (Súmula 654, STF). 
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Somente se aplica às demandas que tenham absoluta identidade 
– mesmas partes, mesmo pedido (imediato e mediato) e mesma 
causa de pedir (próxima e remota) –, enquanto se mantiverem 

inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais se 
estabeleceu o juízo de certeza. Em sendo modificada a lei ou o 
próprio suporte fático, de regra, não se pode mais falar em 
relação jurídica abrangida pela coisa julgada material. A cláusula 
rebus sic stantibus significa que a coisa julgada possui uma 
condição implícita, que é a de atuar enquanto se mantiverem 
íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da 

prolação da sentença. 
 
Assim, não se opera nenhuma espécie de relativização da coisa 
julgada se se tratar de causa de pedir diversa da anterior, já que 
coisa julgada não há. 
 
Por fim, a moderna doutrina que procura relativizar a coisa 

julgada contra decisões “injustas” ou “inconstitucionais”, 
permitindo nova discussão de matéria sobre a qual já se operou 
a eficácia preclusiva (art. 474, CPC), abre um perigoso caminho 
para a total desconsideração da garantia fundamental. 
 
É preciso definir prévia e legalmente as hipóteses que dariam 

ensejo à relativização do preceito, considerando os motivos 
excepcionais capazes de macular a própria razão de ser da 
jurisdição.  
 
Nesse sentido, atualmente, parece ser o caso de discutir sobre as 
ações em que se litiga direito individual homogêneo, nas 
hipóteses em que constatada afronta direta a direito 

materialmente fundamental, tutelado de modo especial pela 
Constituição Federal.  
 
Se é verdade que o instituto da coisa julgada material tem como 
base o Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica que 

dele decorre, bem como a confiança no Poder Judiciário, não é 
menos verídico que decisões contraditórias transitadas em 

julgado de modo diferente para situações idênticas também 
abalam o sistema jurídico e afrontam a confiança nos órgãos 
estatais, causando enorme revolta entre os cidadãos comuns.  
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