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COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL

Adriana Wüst Gonçalves*

O presente estudo visa discutir, de forma crítica, o instituto da coisa
julgada, tentando trazer questões novas sobre o assunto em confronto com os
conceitos já firmados e adotados pelo nosso ordenamento, com o fito de en-
contrar soluções mais efetivas aos conflitos de interesses que nos são postos no
dia a dia.

Propõe-se a elaborar um paralelo entre as diversas posições doutrinári-
as encontradas, com o intuito de nos posicionarmos sobre o tema em cada
caso específico, mormente quando se tem o encontro de valores de igual rele-
vância para o nosso ordenamento jurídico. Traremos, ainda, algumas idéias
acerca das hipóteses já existentes relativo à coisa julgada inconstitucional, seja
por meio de previsão legal, seja por meio de entendimentos jurisprudenciais já
consolidados.

Espera-se, ao final deste trabalho, ter-se em mãos alguma contribuição,
ainda que singela, ao estudo da coisa julgada, tema de importância fundamental
hoje em nossas lides forenses e que, às vezes, não recebe o tratamento que
merece.

1 COISA JULGADA

1.1. Conceito

O nosso Código de Processo Civil define a coisa julgada material, em
seu art. 467, como sendo a eficácia que torna imutável e indiscutível a senten-
ça, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

No anteprojeto do Código, definia-se a coisa julgada como “qualidade”
da sentença, em adesão à teoria de Liebman. Porém, como na conversão em
lei do projeto falou-se em “eficácia” da sentença, Egas Moniz de Aragão1 en-
tende que a teoria de Liebman foi repudiada pelo Código.

Certo ou não, não podemos ignorar que as idéias de Liebman acerca
da coisa julgada ainda são dominantes entre nós, sem que possamos, assim,
ignorá-las.

As discussões maiores acerca do tema, mormente no Direito Italiano,
ficaram, então, por conta das teorias de LIEBMAN2 e de CHIOVENDA3. Para
o primeiro, a coisa julgada é qualidade dos efeitos da sentença; para o segun-
* Procuradora do Estado. Especialista em Direito Processual Civil e Constitucional.
1 ARAGÃO, Egas Moniz de. Sentença de Coisa Julgada.  1992.
2 LIEBMAN, Enrico Túlio. Eficácia e Autoridade da Sentença.  1962 .
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Princiipi di Diritto Processuale.  1926.
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do, a coisa julgada consiste na “indiscutibilidade da existência da vontade con-
creta da lei afirmada na sentença”, teoria esta enfraquecida, segundo Liebman,
pela explicação posterior de que o decurso dos prazos dos recursos torna defi-
nitiva a sentença e daí adviria a declaração da vontade da lei, que ela contém,
em ser indiscutível e obrigatória para o juiz em qualquer processo futuro.

Para PONTES DE MIRANDA4, a coisa julgada é eficácia declaratória
da sentença que transitou, formalmente, em julgado e para BATISTA MARTINS5,
é efeito da sentença.

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO6, ao estudar o tema, faz a distin-
ção entre a sentença proferida sem julgamento do mérito, na qual a imutabilidade
é fenômeno puramente processual, inerente ao processo que se extingue e sem
repercussões nas vidas das pessoas e, provavelmente, as partes ainda poderão
voltar a juízo com o mesmo conflito a ser apreciado pelo juiz; e a sentença
proferida com o julgamento do mérito, que projeta efeitos para fora do proces-
so, em que não mais se questiona a sua preservação dentro do processo, mas
se pretende preservar seus efeitos, de modo que aquele julgamento entre aque-
las pessoas, daquela pretensão e por aquele fundamento fique para sempre
imunizado, implantando-se uma situação de segurança aos litigantes. Essa esta-
bilidade e imunização, nesse sentido amplo, chama-se, no dizer do aludido au-
tor, coisa julgada e atinge, de acordo com cada caso, somente a sentença como
ato processual ou ela própria e também seus efeitos.

No ponto atinente à natureza da coisa julgada, iniciamos com a visão
de CELSO NEVES 7, segundo o qual a questão não é de caracterizar, ou não,
uma presunção de verdade, uma ficção jurídica ou uma verdade formal, mas,
sim, questionar se a coisa julgada é o próprio direito substantivo que existia
antes do processo, transformando-o em indiscutível e suscetível de ser executa-
do coativamente; ou se, ao contrário, é um outro direito, independente do
anterior, nascido em função do processo e da sentença.

Vê-se que, no primeiro caso apontado pelo eminente autor, a coisa
julgada, e ele próprio assim relata, se explica pelas mesmas razões pelas quais
se explica o direito subjetivo, participando, inclusive, da natureza deste. Porém,
na segunda hipótese, a res iudicata é um novo direito, de essência distinta, que
não existia antes do processo e que exige uma justificativa particular.

Tais direções tomadas pela doutrina dividem aqueles que tratam a coisa
julgada como um fenômeno que reflete e afeta a própria esfera do direito mate-
rial, extraindo-se daí a chamada Teoria Substancialista; e aqueles que, diversa-
mente, entendem que o fato pertence ao plano estrito do processo, sustentan-
do, então, a chamada Teoria Processualista da coisa julgada.

Após discorrer o predito autor acerca da íntima relação que existe entre
direito e processo, entre processo e a relação nele deduzida e entre os concei-

4 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil,  p. 444.
5 MARTINS, Batista. Comentários ao Código de Processo Civil. p. 297.
6 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 2001.
7 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. 1971.
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tos de jurisdição, ação e processo, conclui que a coisa julgada é fenômeno de
natureza processual, com eficácia restrita ao processo, sem elementos de natu-
reza material na sua configuração, porquanto ela se atém a sua função especí-
fica de eliminação da incerteza jurídica decorrente da controvérsia dos litigan-
tes. Ela impede, por fim, que no plano processual, as conseqüências sejam
outras que não as próprias do julgado proferido.

Assim, para NEVES, a coisa julgada é o efeito da sentença definitiva
sobre o mérito da causa que, pondo termo final à controvérsia, faz imutável
e vinculativo, para as partes e para os órgãos jurisdicionais, o conteúdo
declaratório da decisão judicial.8

No entanto, o que importa abordar no presente trabalho acerca da
natureza da coisa julgada, mormente quando se pretende estudar a coisa julgada
inconstitucional, como é o caso, é outro tipo de enfoque, isto é, se se deve
atribuir a ela e a seu regramento um caráter processual ou constitucional.

1.2 Garantia Constitucional – Princípio da Segurança Jurídica

O mais elevado grau de estabilidade das relações processuais e dos atos
estatais é representado, hoje, pela coisa julgada. Não se trata, portanto, de
imunizar a sentença como um ato processual, mas os efeitos que ela projeta
para fora deste e atingem as relações jurídicas.

Diante disso, a coisa julgada material não pode ser encarada unicamen-
te como instituto de direito processual, mas, sim, e principalmente, de direito
constitucional, já que foi, inclusive, erigida ao grau de garantia constitucional.

Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada não se pode ter em
mente um tratamento jurídico inferior, de instituto regulado por lei ordinária,
mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitu-
de constitucional que lhe é própria. É ela elemento formador do Estado Demo-
crático de Direito.9

SÉRGIO PORTO, em seu artigo Cidadania Processual e Relativização
da Coisa Julgada, inicia o trabalho justamente dizendo que esse instituto goza
de prestígio constitucional, eis que insculpido na CF como garantia (art. 5º,
XXXVI, CF), ou seja, como cláusula assecurativa da estabilidade das relações
sociais atingidas por sentença de mérito transitada em julgado, integrando, as-
sim, o conceito de cidadania processual reconhecido pela CF.10

Não se pode negar, por certo, a existência de um movimento em nossa
doutrina, de mitigar algumas garantias constitucionais, dentre elas a própria
coisa julgada, o que torna, portanto, plenamente justificável esse estudo quan-
do se têm por base os princípios e garantias constitucionais como valores su-
premos nas nossas relações.

8 NEVES, Celso. Coisa Julgada Civil. 1.971.
9 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004.
10 PORTO, Sérgio Gilberto. Cidadania Processual e relativização da coisa julgada.  2003.
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No entanto, esse tipo de movimento tem origem, ao que parece, na
existência de antinomias na nossa ordem jurídica, inclusive na esfera constituci-
onal, o que fez nascer no direito germânico a idéia da proporcionalidade como
forma de superar essas antinomias constitucionais, assunto que abordaremos
oportunamente.

O que se quer deixar claro, de início, é a natureza constitucional que se
deve agregar à coisa julgada, sem que ela seja tratada como uma norma de
valor menor, a ponto de, por qualquer razão, ser mitigada com a simples justi-
ficativa da existência de decisões judiciais injustas, já que “entre o justo absolu-
to, utópico, e o injusto possível, realizável”11, o nosso sistema constitucional
optou, por certo, pelo segundo, que é refletido na segurança jurídica da coisa
julgada material.

Antes de seguir adiante, é oportuno referir o enfoque que aqui se pre-
tende dar às discussões que estão por vir, isto é, a análise da viabilidade ou não
de permanência da imutabilidade da coisa julgada quando a decisão prolatada
ferir a Constituição Federal e não mais se tem possibilidade de ajuizamento de
ação rescisória.

A segurança jurídica é, sem dúvida, a garantia maior que o jurisdicionado
dispõe de que determinada situação de direito não será alterada. A nossa Cons-
tituição Federal de 1.988 abordou a segurança jurídica em três aspectos: prin-
cípios, valor e direito fundamental.

Considerando, de início, a relevância dos princípios, o constituinte ori-
ginário, no preâmbulo na CF, descreveu ser fundamento de todo o trabalho ali
desenvolvido, o de instituir um Estado Democrático de Direito, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, as liberdades, a seguran-
ça, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, todos como valores
supremos de uma sociedade sem preconceitos.

Como se vê, o princípio da segurança elencado acima assim foi posto
como gênero, do qual uma das espécies é a segurança jurídica. Justifica-se essa
constitucionalização do princípio da segurança jurídica em virtude de que o
cidadão litigante deve poder confiar nas decisões que incidem sobre seus direi-
tos, já que são, em tese, elaboradas em acordo com normas jurídicas vigentes e
com efeitos jurídicos duradouros.12

Por outro lado, a inserção constitucional da segurança jurídica como
“valor” ocorreu, talvez, porque a Constituição jurídica está condicionada pela
realidade histórica e não poderá ser separada da realidade concreta de sue
tempo. A eficácia da Constituição somente pode ser realizada se levarmos em
conta esse tipo de realidade, do que se conclui que, somente por meio dos
valores é que se poderá compreender as regras.13

Sendo, portanto, a justiça e a segurança valores que se complementam
entre si, não poderá haver justiça eficaz se não for assegurado ao cidadão, de
11 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos.  2004.
12  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direto Constitucional, p. 377.
13 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição, p. 24.
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forma concreta, o direito de ser reconhecido o seu direito, o qual, “por ser
justo, lhe compete.”14

Por fim, não podemos esquecer, em face da trilogia posta acima, que o
texto constitucional, quando introduziu a segurança jurídica como um dos seus
princípios, deu-lhe conotação de direito fundamental, porquanto possui a fun-
ção de garantir e proteger os direitos conferidos aos seus respectivos destinatá-
rios.

Como se observa, dentro dos modestos conceitos trazidos acima, não
se pode deixar de concluir que a coisa julgada é, hoje, o principal espelho da
segurança jurídica constitucionalmente prevista e que, de alguma forma, tere-
mos que conjugar e integrar essa segurança com o conceito que nós queremos
de Justiça.

Não é de hoje que essa batalha é travada na busca ou dessa integração,
ou, para alguns, na busca da demonstração de total incongruência entre tais
princípios, já que, para esses, seria impossível prestigiar-se a segurança jurídica
sem eliminar a Justiça, ou, por outro lado, realizar-se a Justiça sem sacrificar a
segurança da relação. O certo é que, de concreto sobre isso, temos o instituto
da coisa julgada que não poderá ser desprezado sem nenhum critério jurídico
plausível.

Parece-nos, pois, que se pode encontrar aqui a natureza constitucional
da coisa julgada, assunto que foi tratado superficialmente no primeiro tópico, já
que, realmente, o art. 5º, XXXVI, ao estabelecer que a “lei” não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, está a tratar de direito
intertemporal, isto é, está a dizer que nenhuma lei posterior poderá afrontar a
coisa julgada já estabelecida. Ora, tratando-se de direito intertemporal podería-
mos concordar com os autores citados no início deste trabalho quando se atri-
bui à coisa julgada uma natureza processual e não constitucional.

Porém, a questão não é tão singela quanto parece. Se a nossa Carta
Magna prevê a segurança jurídica como um dos fundamentos para se instituir
um Estado Democrático de Direito, não estaria aí, muito mais do que na discus-
são do inciso XXXVI, o caráter constitucional da coisa julgada? Será que, vol-
tando à dicotomia anterior, fazer “justiça” também não seria proporcionar esta-
bilidade às decisões judiciais que dirimem os conflitos de interesses, dando aos
que litigam, ao menos, uma presunção de certeza e definitividade do direito que
lhe foi concedido? Será que, ainda que se admita rever decisões “injustas”, a
qualquer tempo, desprezando-se os meios legais já previstos para tanto, se te-
ria, algum dia e de forma definitiva, a verdadeira justiça?

Tais indagações levam-nos a retornar ao que já foi dito alhures, isto é,
nunca haverá a satisfação total dos interesses das partes num processo judicial.
Não se quer desprezar, de maneira nenhuma, os preceitos e fundamentos cons-
titucionais, conquistados arduamente por todos nós; ao contrário, se quer justa-
mente valorizá-los de uma forma que possamos rever situações “injustas”, para

14 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança jurídica e jurisprudência, p. 17-18.

RPGE, Porto Alegre, v. 29, n. 61, p. 9-35, jan./jun. 2005

revista pge - 61 - 2006.pmd 26/10/2006, 16:1613



14

seguirmos na mesma expressão, de forma mais tênue e sem os “traumas” já
referidos.

É sabido que a coisa julgada já sofreu alguns abrandamentos pela juris-
prudência nos casos das ações de desapropriações e nas investigatórias de pa-
ternidade, questões essas que já estão pacificadas nos Tribunais e que não são
objeto desse estudo por se tratar de casos bem específicos do tema. O que se
pode dizer, contudo, é que em casos tais, as decisões proferidas foram assim
tomadas após uma análise detalhada da prova colhida nos autos, com plena
aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa e que, por fim, culmi-
nou com a desconsideração da coisa julgada ocorrida no processo anterior.
Como se vê, foi na análise do caso concreto que se teve esse tipo de conclusão,
sem que tenha havido a necessidade de um regramento específico, pena de
tornar-se questão definitiva para todos os casos, indistintamente.

É justamente nesse ponto que se quer chegar. Não podemos ter como
regra expressa a possibilidade de se extirpar a coisa julgada toda vez que a
decisão for baseada em preceito que, para a parte sucumbente, contrarie a CF,
salvo, é claro, quando ainda tivermos disponíveis os meios legais já existentes
para tanto.

Impossível termos a situação ideal para todos os casos, mas é válido
tentar minimizar os ajustes drásticos no nosso ordenamento, o qual ainda prioriza
a segurança jurídica. Essa é a razão pela qual não se admite em nosso sistema a
ação rescisória para corrigir a injustiça da sentença.

Para o professor BARBOSA MOREIRA o processo dito “efetivo” traz
em seu bojo a questão social envolvida. “Será socialmente efetivo o processo
que se mostre capaz de veicular aspirações da sociedade como um todo e de
permitir-lhes a satisfação por meio da Justiça (...). Merecerá a denominação de
efetivo, do ponto de vista social, o processo que consinta aos membros menos
bem aquinhoados da comunidade a persecução judicial de seus interesses em
pé de igualdade com os dotados de maiores forças – não só econômicas, senão
também políticas e culturais. (...) Não se promove uma sociedade mais justa, ao
menos primariamente, por obra do aparelho judicial. É todo o edifício, desde as
fundações, que para tanto precisa ser revisto e reformado.”15

A segurança jurídica tem um preço, e nem sempre é um preço baixo,
como acontece em relação à injustiça de se perpetuarem situações que posteri-
ormente provar-se-iam iníquas, mas já então acobertadas pelo instituto da coisa
julgada, por já prescrito o prazo da rescisória. Ainda assim, paga-se este preço
para se obter o valor maior da estabilidade nas relações intersubjetivas.16

15  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do Processo: Por um Processo Socialmente efetivo.  2001.
16 OLIVEIRA, Fernando César Ribeiro de. Execução e Coisa Julgada.  2000.
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2 COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL

2.1 Generalidades

Como se viu, a coisa julgada é a materialização do princípio da seguran-
ça jurídica e da estabilidade das relações jurídicas e é em nome disso que se
impede a reabertura de discussão acerca de tema já decidido judicialmente, com
trânsito em julgado e que não mais seja cabível a propositura da ação rescisória
em face do argumento da injustiça das decisões.

Porém, como já dito, a doutrina tem debatido amplamente alguns pon-
tos que poderiam levar à chamada “relativização da coisa julgada”, mormente
em face da ocorrência de algumas “injustiças” ditas flagrantes e diante do fato
de que, ao menos nesses casos específicos, o princípio da segurança jurídica
não teria caráter absoluto, cabendo aqui a utilização da denominada pondera-
ção de valores ou ponderação de interesse, que é a técnica por meio da qual
se procura estabelecer o peso relativo de cada um dos princípios postos em
confronto no caso concreto, já que não existe, no plano conceitual, um critério
abstrato que imponha a supremacia de um princípio sobre o outro.

A doutrina e a jurisprudência, então, trazem em suas discussões hipóte-
ses de relativização da coisa julgada em detrimento do princípio da segurança
jurídica, como, por exemplo, os casos de ações expropriatórias e nas
investigatórias de paternidade após o advento do exame de DNA. Novas hipó-
teses de abrandamento do instituto da coisa julgada têm surgido em nossa dou-
trina, dentre as quais está a coisa julgada inconstitucional que trataremos com
mais vagar a seguir.

Segundo nosso ordenamento jurídico, não se pode ajuizar ação anteri-
ormente julgada por sentença de mérito transitada em julgado. Trata-se de ser
a coisa julgada aqui um pressuposto processual negativo, já que a parte deve se
submeter à autoridade da coisa julgada exteriorizada em processo do qual foi
parte, vedado o ajuizamento da mesma ação ou rediscussão da mesma matéria
que foi alcançada pela coisa julgada material.

Para HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, a Constituição Federal de
1.988 não teria se preocupado em dispensar tratamento constitucional à coisa
julgada, muito menos quanto aos aspectos envolvendo a sua
inconstitucionalidade. Apenas a refere em seu inciso XXXVI do art. 5º, segun-
do esse autor, quando elenca as garantias fundamentais a de que a coisa julgada
estaria imune aos efeitos da lei nova, ou seja, a preocupação do legislador teria
sido de apenas por a coisa julgada a salvo dos efeitos da lei nova que contem-
plasse regra diversa da normatização da relação jurídica objeto de decisão judi-
cial não mais sujeita a recurso. Tratar-se-ia, portanto, de tema de direito
intertemporal em que se consagra o princípio da irretroatividade da lei nova.17

17 THEODORO JÚNIOR, Humberto, FARIA, Juliana Cordeiro. A Coisa Julgada Inconstitucional e os Instrumentos Processuais
para seu Controle. In: Coisa Julgada Inconstitucional.  2004.
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Daí que a noção de intangibilidade da coisa julgada para alguns
doutrinadores não tem sede constitucional, mas resulta, apenas, na norma con-
tida no Código de Processo Civil. Assim, seria o princípio da intangibilidade um
direito hierarquicamente inferior, não podendo entrar em conflito com princípi-
os constitucionais, o que evitaria a angústia de se definir aquele que prevalece
sobre o outro. Com efeito, para essa parte da doutrina, a coisa julgada somente
será intangível enquanto tal apenas quando conforme com a Constituição; se
desconforme, estaríamos diante do que hoje se denomina coisa julgada
inconstitucional.

O raciocínio acerca do tema deve ter início por meio da chamada “teo-
ria dos degraus” ou “teoria das esferas” vinda do Tribunal Federal Constitucio-
nal germânico, segundo a qual as restrições a direitos fundamentais deveriam
ser efetuadas em diversos degraus, idéia essa que encerra a “primeira onda” da
relativização dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais, tema
muito bem exposto pelo professor SÉRGIO PORTO, na obra já citada.

Essa “primeira onda” opera-se no plano constitucional, admitindo-se a
mitigação de um direito em face do outro mais relevante, sob pena de, em caso
de raciocínio diverso, obter-se resultado desproporcional, ou seja, prevalecen-
do direito de hierarquia menor em face de outro de hierarquia maior, ainda que
ambos com assento constitucional.

Do que se observa hoje, tanto do Poder Judiciário, aplicador da lei,
quanto no poder Legislativo, editor de lei dessa índole, vivemos, por ora, a
chamada “segunda onda” da relativização, a qual diz que é possível, em certos
casos, abrandar-se uma garantia constitucional por lei infraconstitucional, den-
tro dos quais temos, como já dito, as ações desapropriatórias e as ações de
investigação de paternidade. A primeira relativamente à justa indenização pre-
vista pela CF, nos casos em que, por equívocos no decorrer do processo, verifi-
ca-se o duplo pagamento pelo Estado da indenização prevista, haja vista que se
conclui que o imóvel desapropriado já pertencia ao órgão expropriante.

No segundo caso, em face do advento do DNA, o abrandamento reside
no desconforto resultante da decisão denegatória ou declaratória de paternida-
de diversamente do que obtido por meio do exame científico realizado.

Mas, por certo, a novidade está mais adiante do raciocínio referido
acima, já que se busca, com a “terceira onda” da relativização”, alargar-se as
hipóteses nominadas para se ter como possível a desconsideração da coisa
julgada toda vez que a decisão transitada em julgado afrontar princípio e garan-
tia constitucional.

2.2 Conceito

Nesse tópico, não se pode deixar de referir o argumento maior dos
defensores da relativização da coisa julgada por meio da impossibilidade de se
aceitar a coisa julgada inconstitucional que é a colisão de princípios, porquanto
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a tese é de que não se pode aceitar uma decisão sobre a qual se operou a coisa
julgada se ele for tida como injusta em face da supremacia e preponderância de
um princípio constitucional.

Assim, tem-se como “coisa julgada inconstitucional” a coisa julgada que
ocorreu em decisão transitada em julgado e não mais sujeita à ação rescisória e
que tenha em seu fundamento de decidir questão tida como inconstitucional em
face da violação de regra ou princípio expressamente previsto na Constituição
Federal.

Entendem alguns autores que a coisa julgada não pode suplantar a lei,
em tema de inconstitucionalidade, sob pena de transformá-la em um instituto
mais elevado e importante que a lei e a própria CF. Se a lei não é imune,
qualquer que seja o tempo decorrido desde a sua entrada em vigor, aos efeitos
negativos da inconstitucionalidade, por que o seria a coisa julgada? Para eles, a
segurança e a certeza podem ser suficientes a justificar a validade da coisa julgada
ilegal, mas o mesmo não se pode dizer acerca da coisa julgada contrária à CF,
já que tais princípios não possuem força constitucional autônoma para funda-
mentarem a validade geral de efeitos de atos inconstitucionais.

Para JOSÉ DELGADO, não se poderia conceber o reconhecimento de
força absoluta da coisa julgada quando ela atenta contra a moralidade, contra a
legalidade, contra os princípios maiores da Constituição Federal e contra a
realidade imposta pela natureza. Não se poderia aceitar, segundo ele, que, em
nome da segurança jurídica, a sentença venha a violar a Constituição Federal,
seja veículo de injustiça, desmorone ilegalmente patrimônios, obrigue o Estado
a pagar indenizações indevidas, finalmente, que desconheça que “o branco é
branco e que a vida não pode ser considerada morte, nem vice-versa.”18

No direito português, a imutabilidade da coisa julgada é tratada como
princípio constitucional e os autores daquele país estão de comum acordo que
“a sentença violadora da vontade constituinte não se mostra passível de encon-
trar um mero fundamento constitucional indirecto para daí retirar a sua valida-
de ou, pelo menos, a sua eficácia na ordem jurídica como caso julgado. Na
ausência de expressa habilitação constitucional, a segurança e a certeza jurídi-
cas inerentes ao Estado de Direito são insuficientes para fundamentar a valida-
de de um caso julgado inconstitucional.”19

A cultura jurídica anglo-americana não é tão apegada aos rigores da
autoridade da coisa julgada como a nossa, de origem romano-germânica; eles
são capazes de aceitar com mais facilidade e naturalidade certas restrições à res
judicata, relativizando-a para observar outros princípios e outras necessidades.
Preconizam o fato de ter-se que evitar a eternização dos litígios, mas, porém,
sem prejuízo de outros valores tão elevados quanto à definitividade das deci-
sões.

18 DELGADO, José Augusto. Efeitos da Coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. In: Coisa Julgada Inconstitucional.
2004.
19 OTERO, Paulo. Ensaio sobre o Caso Julgado Inconstitucional. 1993.
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O certo é que, em que pese os novos argumentos que vêm surgindo em
nossa doutrina favorável à mitigação do instituto da coisa julgada e que veremos
no decorrer do trabalho, o sistema jurídico-processual brasileiro não deu esse
tratamento à coisa julgada, isto é, não permite qualquer tipo de relativização
desse instituto que não os já expressamente previstos em lei.

2.3 Controle Jurisdicional da Inconstitucionalidade da Coisa Julgada

A idéia da relativização da coisa julgada, para os que defendem esta
idéia, tem por fim o fato de não se poder tornar legítimo a eternização de
injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas. Os princípios foram
criados e instituídos no sistema jurídico justamente para isso, ou seja, para o
caso de um dia acontecer algo que as regras não podem ou não conseguem
alcançar.

Se nem mesmo as leis e atos normativos federais são absolutos,
imodificáveis e intangíveis, e estão susceptíveis, a qualquer tempo, de serem
julgados inconstitucionais por meio de Adin junto ao STF, seria incoerente,
incorreto e absurdo, dizer que a sentença passada em julgado é absoluta, não
podendo ser revista após o prazo da rescisória. Vale lembrar que a coisa julgada
emana da lei e esta não tem prazo para uma futura declaração de
inconstitucionalidade, logo, a coisa julgada inconstitucional não pode ficar adstrita
ao prazo decadencial da ação rescisória.20

Para o Ministro DELGADO, a primeira voz a defender a revisão da
“carga imperativa da coisa julgada”, a moralidade está ínsita em cada regra
posta na CF e em qualquer mensagem de cunho ordinário ou regulamentar. Ela
seria o comando com força maior e de cunho imperativo, reinando de forma
absoluta sobre os demais princípios, até mesmo sobre o da coisa julgada. A
vontade do legislador constituinte foi configurar o limite que a lei prejudique a
coisa julgada e não atribuir-lhe caráter de regra constitucional. O que a CF não
admite é a retroatividade da lei para influir na solução dada ao caso concreto,
por sentença de que já não mais caiba recurso. Trata-se do princípio da não
surpresa e da irretroatividade da lei. A sentença transitada em julgado pode ser
revista, além do prazo decadencial da ação rescisória, quando a injustiça nela
contida for de alcance que afronte a estrutura do regime democrático por con-
ter apologia da quebra da imoralidade, da ilegalidade, do respeito à CF e às
regras da natureza.21

Entende, ainda, o Ministro, que os efeitos da sentença que transitou em
julgado devem prestar homenagem absoluta aos princípios da moralidade, lega-
lidade, razoabilidade, proporcionalidade e do justo e que “a coisa julgada não
deve ser via para o cometimento de injustiças”.22

20 BERALDO, Leonardo de Faria. A Relativização da Coisa Julgada que Viola a Constituição. In: Coisa Julgada Inconstitucional.
2004.
21 DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa Julgada e os Princípios Constitucionais. 2004
22 DELGADO, José Augusto. Pontos Polêmicos das Ações de Indenização de Áreas Naturais Protegidas.  2001.
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As idéias trazidas pelo Ministro Delgado foram logo abarcadas por mais
dois doutrinadores de renome, Humberto Theodoro Júnior e Cândido
Dinamarco, este último já com algumas exposições mais antigas.

Dinamarco lecionou que “a coisa julgada não tem dimensões próprias,
mas as dimensões que tiverem os efeitos da sentença” e radicalizou a teoria de
Liebman ao dizer que “não havendo efeitos substanciais suscetíveis a serem
impostos, não incide a coisa julgada”.23

Ainda que com argumentos diversos, chega à mesma conclusão que o
Ministro Delgado, isto é, que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
deve condicionar a imunização dos efeitos da coisa julgada material e, dentre
outros argumentos, que a ofensa à moralidade deve afastar a autoridade da
coisa julgada.

Humberto Theodoro inspira-se no jurista português Paulo Otero para
dizer que a segurança como valor ínsito à coisa julgada é dotada de relatividade,
mesmo porque “absoluto é apenas o direito justo”.24

Pois bem, dessas primeiras linhas acerca das posições doutrinárias so-
bre o tema proposto, não se pode deixar de trazer à baila o magistério do
professor Ovídio Baptista da Silva, que muito bem apreciou a questão atinente
à “sentença justa” ou à “grave injustiça”, expressões que servem de base para
aqueles que querem aniquilar com a coisa julgada em face de tais conceitos de
natureza puramente subjetiva.

Pretender que a coisa julgada seja desconsiderada quando a sentença
seja “injusta”, não é, segundo o referido professor, um ideal de modernidade.

De todos os argumentos concebidos pela doutrina para sustentar a ne-
cessidade de que os litígios não se eternizem, parece que o mais consistente
reside, e é essa a posição do professor Ovídio, justamente na eventualidade de
que a própria sentença que houver reformado a anterior, sob o argumento de
cometer injustiça, venha a ser mais uma vez acusada de injusta, e assim ad
eternum, já que se sabe que justiça não é valor absoluto, podendo variar não só
de pessoa para pessoa, mas no tempo e nos valores de cada sociedade. Como
conceituar o que seria uma sentença “injusta” e qual a injustiça poderia ser tida
como “grave” ou “simples injustiça”?

Para o eminente jurista, exigir que a coisa julgada seja eficaz somente
quando não se “confrontar” com algum princípio constitucional, ou com princí-
pio normativo de grau inferior, é submetê-la a uma premissa impossível de ser
observada.25

Por sua própria natureza, os princípios são normas abertas, cuja aplica-
ção obedece a uma escala de otimização, estranha à incidência das regras le-
gais. O princípio, ainda que afastado em atenção ao caso concreto, nem por
isso se terá como violado pelo julgador.26

23 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada.  2003.
24 THEODORO JÚNIOR, Humberto, FARIA, Juliana Cordeiro. A Coisa Julgada Inconstitucional e os Instrumentos Processuais
para seu Controle. In: Coisa Julgada Inconstitucional.  2004.
25 DA SILVA, Ovídio Baptista. Coisa Julgada Relativa. 2004.
26 ALEXY, Robert. Theorie der Grundrechte.  1.986.
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Também o professor Nery Júnior não concorda com esse tipo de movi-
mento para o abrandamento do instituto da coisa julgada, já que, segundo ele,
para as atividades do Poder Judiciário, a manifestação do princípio do Estado
Democrático de Direito ocorre justamente por meio do instituto da coisa julgada,
sendo esta elemento de existência daquele.27

A coisa julgada material, por sua vez, é efeito especial da sentença
transitada formalmente em julgado e um efeito especial é o chamado “efeito
substitutivo”, segundo o qual a sentença de mérito transitada em julgado substi-
tuiu todas as atividades das partes e do juiz praticadas no processo, de sorte que
as nulidades e anulabilidades que porventura tenham ocorrido durante o trâmite
processual terão sido substituídos pela sentença, somente podendo tais vícios
ser impugnados por meio de ação rescisória ou embargos do devedor.

Para Nery, o risco político de haver sentença injusta ou inconstitucional
no caso concreto é menos grave do que o risco político de instaurar-se a insegu-
rança com a relativização.28

A coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável a maté-
ria por ela acobertada, independentemente de constitucionalidades, legalidades
ou injustiças, já que, para tais vícios, existem remédios próprios previstos em
nosso ordenamento e a injustiça, ora, é o risco ínsito em qualquer relação pro-
cessual, seja para o vencido, seja para o vencedor, porquanto cada parte terá,
por certo, a sua justiça.

O próprio Dinamarco, em obra de grande vulto, ao lecionar acerca da
coisa julgada refere que:

a função da coisa julgada “tout court” é a de proporcionar segu-
rança nas relações jurídicas, sabendo-se que a insegurança é
gravíssimo fator perverso que prejudica os negócios, o crédito, as
relações familiares e, por isso, a felicidade pessoal das pessoas ou
grupos. 29

A indiscutibilidade da sentença e de seus efeitos, não se pode negar, é
um dos mais importantes pontos de equilíbrio inerente ao processo, o qual
possui princípios a serem seguidos como o direito à prova, o contraditório, os
recursos, a ampla defesa, justamente para que a decisão se aproxime ao máxi-
mo da tão buscada “justiça”, ainda que, sabemos, por certo a parte perdedora
terá sempre argumentos a atacar essa decisão e chamá-la de “injusta” indefini-
damente. É da natureza humana o inconformismo com aquilo que julga ser
direito seu e a imutabilidade põe um ponto final nessa discussão, com o objetivo
de eliminar o conflito ou, ao menos tentar a aproximação máxima daquilo que
o ordenamento jurídico prevê para o caso.

É certo que a “justiça” de uma decisão, como disse o professor Ovídio,
por ser elemento de cunho subjetivo, nunca agradará a todos, mas não se pode,
27 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 2004.
28 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004.
29 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil.  2001.
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em face de tais argumentos, colocar em risco a segurança das relações, já que
estamos discutindo no “reino da pura abstração”30, nem mesmo temos em mãos
uma concreta controvérsia jurídica para verificarmos os “absurdos” e as “graves
ofensas” que se usa de base para o abrandamento da res judicata.

A discussão, parece, deve descer da segurança dos discursos teóricos e
encaixar-se nos casos concretos, como já preconizava Savigny, descobrindo,
em cada caso, o que realmente produz aquilo que, já de antemão, condenamos
ou julgamos ser inconstitucional.

Ainda na questão da decisão “justa” e na relativização da coisa julgada,
o artigo referido do professor Ovídio traz como exemplo o caso de quando o
juiz recebe a causa em que o autor pretenda desfazer a coisa julgada por considerá-
la ilegal ou injusta em relação à sentença proferida, ou, ainda, sustente que o
decisum teria, nas expressões do Ministro Delgado, ultrapassado os limites da
moralidade e da legalidade constitucionalmente previstos. Qual seria o compor-
tamento desse magistrado, já que o demandado, por certo, em sede de contes-
tação, traria a questão da coisa julgada, postulando a extinção do processo, nos
termos do art. 267, do CPC, e essa postulação teria de ser apreciada pelo juiz
preliminarmente, antes, portanto, de saber se a sentença contestada fora “in-
justa”?

Vê-se, com efeito, que não se está negando a necessidade, talvez, de
revisar o sistema de proteção à estabilidade dos julgados, até porque revisar é
aprimorar e isso sim leva à modernidade tão almejada nas relações jurídicas.
Devemos, porém, obter mecanismos coerentes para atender a essa nova aspi-
ração, sem que se enterre as conquistas já obtidas ao longo dos anos no estudo
do direito processual.

Como bem observou o Prof. ARAKEN DE ASSIS:

Tornou-se corriqueiro afirmar que a eficácia de coisa julgada ce-
derá passo, independentemente do emprego da ação rescisória
ou da observância do prazo previsto no art. 485, em algumas
hipóteses. (...) Aberta a janela, sob o pretexto de observar equiva-
lentes princípios da Carta Política, comprometidos pela
indiscutibilidade do provimento judicial, não se revela difícil pre-
ver que todas as portas se escancararão às iniciativas do vencido.
O vírus do relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema
judiciário. Nenhum veto, a priori, barrará o vencido de desafiar e
afrontar o resultado precedente de qualquer processo, invocando
hipotética ofensa deste ou daquele valor da CF. A simples possibi-
lidade de êxito do intento revisionista, sem as peias da rescisória,
multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de 1º grau
decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao pronunciamento
transitado em julgado do seu Tribunal e até, conforme o caso, do
STF. Tudo, naturalmente, justificado pelo respeito obsequioso à
CF e baseado na volúvel livre convicção do magistrado inferior
(...) parece pouco provável que as vantagens da justiça do caso

30 DA SILVA, Ovídio Baptista. Coisa Julgada Relativa. 2004.
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concreto se sobreponham às desavantagens da insegurança ge-
ral.31

A garantia de uma ordem jurídica prévia e efetiva também se insere nas
garantias que o Estado deve oferecer e, dentre elas, não se pode negar, está a
coisa julgada. Relativizá-la a qualquer tempo, por qualquer juízo e fora das op-
ções que o próprio ordenamento pré-instituiu, é ferir a garantia da estabilidade
das relações.

SÉRGIO PORTO, contrário também à relativização na forma como
está sendo proposta, leciona que o que parece oportuno, talvez, em face da
relevância do tema, seria a revisão das hipóteses de cabimento da ação rescisória
e, até mesmo, quem sabe, a revisão do prazo decadencial existente, a exemplo
do que ocorre na revisão criminal que não existe prazo algum, já que tal trans-
formação não acarretaria uma “crise social intolerável”.32

IZABELLE ALBUQUERQUE COSTA MAIA33, em que pese iniciar suas
posições sobre o tema dizendo que não se pode continuar dando à coisa julgada
o tratamento conservador que ela sempre recebeu devido à segurança que ela
proporciona em detrimento de outros valores essenciais em nosso ordenamento,
culmina por admitir, em consonância com as idéias do Prof. ARAKEN, pela
reformulação do instituto da ação rescisória e do seu prazo, o que leva à conclu-
são de que existem formas menos traumáticas de resolver o problema sem que
se instale a “crise” apontada pelo Prof. PORTO.

Compartilhando-se ou não da idéia de que a coisa julgada inconstitucional
é algo que não existe, ainda assim não se pode deixar de aceitar que se faz
necessária a análise do que o nosso sistema jurídico oferece como mecanismo
processual para que a sentença proferida em confronto com os princípios cons-
titucionais possa ser impugnada.

Proferida a sentença, num primeiro momento, há dois caminhos: se a
sentença ainda não transitou em julgado, cabe a via impugnativa dos recursos,
previstos expressamente no nosso CPC e adequados cada um a uma situação
ali descrita; se a sentença já transitou em julgado, o nosso ordenamento traz a
lume o instituto da ação rescisória. Passemos à análise das ações hoje previstas
em nosso ordenamento que possibilitam a revisão da decisão com trânsito em
julgado.

2.3.1 Embargos do Devedor

Quanto aos embargos do devedor na execução de sentença, muitas das
hipóteses elencadas no art. 741 envolvem o tema validade ou eficácia da sen-
tença, ou, ainda, a inexistência dela, e que traz como norte principal a inovação
do parágrafo único.

31 ASSIS, Araken de. Eficácia da Coisa Julgada Inconstitucional.  2002.
32 PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa Julgada Civil. 1.998.
33 MAIA, Izabelle Albuquerque Costa. Breves Considerações sobre a Relativização da Coisa Julgada.  2003.
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Em meio à grande discussão que ora se traz acerca do abrandamento
do instituto da coisa julgada, o nosso ordenamento jurídico hoje possui uma
inovação sobre o tema, trazido por meio de uma medida provisória que incluiu
o parágrafo único do art. 741, atinente aos embargos à execução fundada em
título judicial. Leciona esse dispositivo que “considera-se também inexigível o
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo
STF ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constitui-
ção Federal”.

Antes, porém, de analisarmos a inovação referida, não podemos deixar
de observar que, a partir de junho de 2.006 entrará em vigor a Lei nº 11.232,
de 22.12.05, que reformula inúmeros dispositivos do nosso CPC, principal-
mente o processo de execução, trazendo uma nova redação ao citado art. 741,
aplicando-o aos embargos à execução contra a Fazenda Pública.

A redação anterior, ainda vigente até a data referida acima, dispunha
acerca do que poderia ser abordado em sede de embargos à execução fundada
em título judicial e, já em 2.001, quando da edição da Medida Provisória nº
2.180-35, trazia a redação do citado parágrafo único.

Com a entrada em vigor da Lei nº 11.232/05, não mais existirão os
preditos embargos, mas, sim, apenas uma impugnação nos próprios autos exe-
cutivos, que terá seu regramento no art. 475-L. Vale dizer que a referida lei
também acrescentou o §1º ao artigo supra citado, tendo este a mesma redação
do parágrafo único do art. 471, ou seja, em caso de inexigibilidade do título, o
dito “abrandamento”que veremos a seguir, trazido por esta inovação, tanto
poderá ser aplicado na impugnação (antigos embargos à execução de título
judicial), quanto nos embargos à execução contra a Fazenda Pública.

Assim, no art. 741, caput, que fará parte do Capítulo II, do TítuloIII, do
LivroII, teremos o regramento dos embargos à execução contra a Fazenda Pú-
blica, trazendo em seus incisos as matérias que poderão ser abordadas pelo
embargante nesses casos.

A mesma lei também alterou um pouco a redação do parágrafo único
do art. 741, sem, no entanto, alterar seu fundamento, mas, apenas, aclarou
sua redação.

Pois bem, feitas as observações acima, necessárias apenas para a atua-
lização do trabalho ao leitor, já que não são objeto deste estudo, voltamos ao
ponto onde paramos, ou seja, na inovação do parágrafo único do art. 741, o
qual, este sim importante para este momento, após junho do corrente ano,
estará dentro do capítulo dos embargos contra a Fazenda Pública, mas ainda
referindo-se ao inciso II do art. 741 (inexigibilidade do titulo), não alterado pela
referida lei.

Segundo o professor EDUARDO TALAMINI 34 esse dispositivo poderia
ser interpretado de duas formas. Primeiramente, o dispositivo preveria casos
em que o título executivo torna-se ineficaz pura e simplesmente. A coisa julgada

34 TALAMINI, Eduardo. Embargos à Execução de Título Judicial eivado de Insconstitucionalidade.
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e a eficácia executiva do ato simplesmente cairiam por terra em face do pro-
nunciamento do STF. A definição constitucional teria força para automatica-
mente desconstituir o título judicial amparado em solução que lhe fosse descon-
forme. A argüição prevista no par. único do art. 741 destinar-se-ia apenas ao
reconhecimento da ineficácia do documento trazido como título. Bastaria a
constatação do contraste entre o entendimento que amparou o título judicial e
o pronunciamento do STF.

O outro sentido dado pelo Professor EDUARDO é que estariam sendo
estabelecidos uma nova hipótese e um novo meio de desconstituição de um
título judicial nos casos em que esse título estivesse acobertado pela coisa julgada
material, os embargos funcionariam como um novo e excepcional mecanismo
de rescisão dessa autoridade. A questão constitucional relevante na formação
do título haveria de ser reexaminada nos embargos, cabendo ao juiz sobre ela
pronunciar-se novamente.

Outro ponto a ser observado acerca dessa inovação é se a hipótese
prevista no par. único do art. 741 enquadra-se em matéria veiculável apenas
em embargos ou pode ser matéria conhecida no próprio processo executivo.
Para o autor citado acima, a primeira hipótese é a que foi prevista no texto
legal, isto é, como regra, o fundamento do dispositivo em comento enquadra-se
entre aqueles que só podem ser suscitados por meio de embargos, porquanto
se trata de matéria que, ainda que de ordem pública no processo cognitivo, é
anterior à formação do título. Prossegue o autor:

a sentença fundada em solução inconstitucional juridicamente existe
e é eficaz (...), razão pela qual há de ser desconstituída (...) apenas
excepcionalmente um problema de inconstitucionalidade afeta a
própria sentença: quando repercute diretamente sobre o pressu-
posto de existência do processo (...). Não sendo esse o caso, o
título existe e é válido. Funciona como anteparo ao conhecimento
da questão na própria execução, devendo ser desconstituído pe-
las vias apropriadas.35

É verdade que a previsão foi de que o título fundado em decisão
inconstitucional deveria ser considerado inexigível e, tal inexigibilidade, é ma-
téria que pode ser conhecida em sede de execução, sem a necessidade de em-
bargos. Porém, o que nos parece é que não seria possível sustentar que ao
referir o título como inexigível o legislador tenha tido como objetivo estender a
tal matéria a possibilidade de ser conhecida na própria execução, já que a pró-
pria equiparação feita em lei é limitada “para efeito do disposto no inciso II
deste artigo”, ou seja, para o fim de interposição de embargos.

Outro ponto que merece comentário e que também é trazido no artigo
referido alhures é de que admitir que a coisa julgada possa vir a ser desconstituída
através de mera objeção no processo executivo talvez signifique levar a questão

35 TALAMINI, Eduardo. Embargos à Execução de Título Judicial eivado de Insconstitucionalidade.
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da “relativização” dessa garantia um pouco longe demais. “Há de se encontrar
o meio-termo entre o primado absoluto, em nome da segurança jurídica, dos
provimentos que consagram inconstitucionalidades e a pura e simples
desconsideração da coisa julgada, em homenagem à supremacia da Constitui-
ção. E, em princípio (...), o ponto de equilíbrio reside na possibilidade de com-
bate ao título “inconstitucional” através dos embargos” (sic).36

À primeira vista, o dispositivo em exame não é inconstitucional, já que,
cabendo à lei infraconstitucional estabelecer quando e em que hipóteses há
coisa julgada, também poderá instituir seu desaparecimento perante situações
supervenientes à edição do pronunciamento apto a gerá-la.  Assim, em que
pese alguns doutrinadores  entenderem estar presente nesta regra um
favorecimento à Fazenda Pública, sua aplicabilidade, nos termos em que foi
exposta, é neutra e beneficia também o adversário da Fazenda Pública.

Prova disso é o julgado da 1ª Turma do STJ em julgamento de ação
rescisória proposta por contribuinte vencido em demanda contra exigência tri-
butária, posteriormente declarada inconstitucional pelo STF:

A coisa julgada tributária não deve prevalecer para determinar
que o 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 igualda-
de tributárias. Não é concebível se admitir um sistema tributário
que obrigue um determinado contribuinte a pagar tributo cuja lei
que o criou foi julgada definitivamente inconstitucional, quando
os demais contribuintes a tanto não são exigidos, unicamente por
força da coisa julgada.37

No caso citado, antes da vigência do dispositivo referido, vencido o
prazo da ação rescisória o contribuinte não teria mais argumentação nenhuma
para reverter a decisão, já que vinculado à coisa julgada. Hoje, porém, dispõe
dos embargos nos termos do art. 741, o qual já ameniza a “crise” vivida pela
coisa julgada na esfera tributária.38

Como se vê, ainda que alguns autores tenham a noção de
inconstitucionalidade desse dispositivo em face de ofensa ao princípio da igual-
dade pela razão referida acima atinente à Fazenda Pública, vê-se, por meio do

36 TALAMINI, Eduardo. Embargos à Execução de Título Judicial eivado de Insconstitucionalidade.
37 Resp 194.276-RS, 09.02.99, Rel. Min. José Delgado, DJU 29.03.99, p. 111.
38  (TRF 4ª R. – AC 2002.71.07.016277-4 – RS – 6ª T. – Rel. p/o Ac. Juiz Nylson Paim de Abreu – DJU 07.01.2004 – p. 379)
JCPC.741 JCPC.741.PUN-  PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – EXIGIBILIDADE –
ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MP Nº 2.180-35/2001 – 1. A norma contida no § único do art. 741 do CPC,
acrescido pela MP nº 2.180-35/2001, incide a partir da data do julgamento do STF que declarar a inconstitucionalidade da Lei
ou do ato normativo que embasou a sentença levada à execução, tornando inexigíveis os títulos judiciais transitados em julgado
após aquela decisão da Corte Suprema. 2. Nos casos em que o título judicial está fundado em aplicação ou interpretação de texto
legal tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, são inexigíveis as sentenças transitadas em julgado após o
reconhecimento, pelo STF, da constitucionalidade do texto legal cuja aplicação foi afastada no título judicial levado à execução. 3.
Hipótese em que o título executivo transitou em julgado em 07.11.2001 e a decisão do Plenário do STF, que reconheceu a
constitucionalidade do termo nominal, contido no inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94, foi proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário nº 313.382-9/SC, publicado no DJU de 08.11.2002, não se aplicando o disposto no art. 741, parágrafo único,
do CPC. 4. Apelação improvida.

RPGE, Porto Alegre, v. 29, n. 61, p. 9-35, jan./jun. 2005

revista pge - 61 - 2006.pmd 26/10/2006, 16:1625



26

que dispôs o julgado aludido, que se pode tranqüilamente excluir essa afirma-
ção, ao menos com esse argumento. Até porque, ao nosso ver, a Fazenda
Pública somente é beneficiada no sentido de alargar suas possibilidades de ob-
ter uniformidade nas demandas com seus servidores e contribuintes.

Outro argumento que afasta esse raciocínio acerca do privilégio da Fa-
zenda é justamente a repetição da redação do parágrafo único do art. 741
quando, na reforma trazida pela já referida Lei 11.232, o CPC disciplina a
impugnação à execução de título judicial. Aplicável, pois, o referido dispositivo,
em ambos os casos, não havendo, ao nosso ver, o privilégio apontado por
alguns.

Cabe ainda citar mais um ponto que afasta essa argumentação de
inconstitucionalidade sob o prisma da igualdade das partes é que o art. 2º-B da
Lei nº 9.494/97, na redação da MP 2.180-35 proíbe a execução provisória
contra a Fazenda Pública tratando-se de créditos de servidores. Como o par.
único do art. 741 aplica-se tanto à execução definitiva (art. 587, 1ª parte,
CPC), quanto nas execuções provisórias que, segundo o atual regime do art.
588 pode ser completa e satisfazer o crédito exeqüente, vemos que, existindo
execuções provisória entre particulares o dispositivo em análise aplica-se indis-
tintamente a quaisquer provimentos condenatórios.

Resta, então, como cita o ilustre Desembargador ARAKEN DE ASSIS,
o problema da edição de norma processual por meio de medida provisória,
antes da interdição da EC 32, de 11.09.01 (art. 62, §1º, I, b), por falta de
urgência e de relevância.39

Porém, o Supremo tolerou esse “abuso” do Poder Executivo e é muito
pouco provável que acolha semelhante argüição contra dispositivo que aumen-
ta a autoridade de seus próprios julgados.

É certo que, como bem salientou o Professor ARAKEN, dificilmente se
tolera que um servidor, por exemplo, receba determinada vantagem pecuniária,
enquanto os outros, em iguais condições, não percebam tal vantagem, apesar
de inconstitucional a lei que a concedeu, a ação daquele transitou em julgado,
por qualquer motivo afeto às circunstâncias naturais dos trâmites judiciários. O
que soa um pouco temerário é a excessiva generalidade do dispositivo, pois
parece “contraproducente sua incidência nas relações privadas, tout court, nas
quais nenhuma necessidade há de uniformidade. A destruição retroativa da coi-
sa julgada promoverá, ao contrário, a insegurança jurídica.”40

Da simples leitura do artigo em referência, vemos que não é qualquer
juízo de inconstitucionalidade que retirará a força executiva da sentença judicial
em questão; impõe-se um julgamento definitivo do STF de procedência na ação
direta de inconstitucionalidade ou de improcedência na ação direta de
constitucionalidade, no primeiro caso desaparecendo a lei ou ato normativo  e
no segundo, perdendo sua vigência, mas ambos com eficácia erga omnes.

39 ASSIS, Araken de. Eficácia da Coisa Julgada. 2002.
40 ASSIS, Araken de. Eficácia da Coisa Julgada. 2002.

RPGE, Porto Alegre, v. 29, n. 61, p. 9-35, jan./jun. 2005

revista pge - 61 - 2006.pmd 26/10/2006, 16:1626



27

Não bastará, porém, prossegue o professor referido, a concessão de
liminar nas ações diretas para tal fim. Os efeitos do provimento antecipatório
são “ex nunc” e, embora a norma perca sua vigência, subsistirá a coisa julgada
anterior e a força executiva do respectivo título.

Seja qual for a forma de controle da inconstitucionalidade adotada pelo
STF em cada caso, a eficácia será “erga omnes” e com efeitos “ex tunc”, nos
termos do art. 28, par. único, da Lei nº 9.868/99, ressalvando-se, quanto à
retroatividade, disposição expressa em contrário, preservando situações passa-
das.

Voltando às questões dos remédios processuais, nada impede, assim
como ocorre no inciso I do mesmo artigo, o emprego da ação rescisória e da
ação declaratória com idêntica finalidade dos embargos referidos, apenas refe-
rindo-se, é claro, que o uso de uma das ações, por certo, exclui o emprego
simultâneo ou posterior das demais. O emprego da ação autônoma não exige o
prazo dos embargos (art. 738), porém, somente esses têm o condão de suspen-
der a execução e esta seguirá seu trâmite regular ainda que interposta a ação
autônoma.

Cabe ainda referir a questão da aplicação retroativa dessa regra, por-
quanto, a fim de evitar ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, o artigo em estudo
somente poderá ser aplicado às decisões transitadas em julgado após a vigência
do art. 3º da MP 1.997-37, de 11.04.00. Antes disso, vigora o sistema anteri-
or, segundo o qual a alegação de inconstitucionalidade originária ou superveniente
veicular-se-á por meio de ação rescisória.

Isso se deve ao fato de que o art. 741, par. único não se limitou a
instituir remédio jurídico processual, de aplicação imediata aos processos pen-
dentes, mas, sim, criou fator de ineficácia, no plano material, do provimento
jurisdicional e nenhuma lei dessa natureza pode ser aplicada retroativamente.

Em que pese não haver disposição expressa no dispositivo em comen-
to, contrariamente ao que ocorreu na legislação alemã que lhe deu origem, é
conseqüência lógica afirmar que a procedência dos embargos implicará a
inadmissibilidade da execução; este provimento não desconstituirá o título, nem
reabrirá o processo executivo.

2.3.2 Ação Rescisória

Pois bem, a doutrina, já de início, divide-se quanto ao prazo decadencial
imposto pelo Código para a ação rescisória, isto é, uns entendem que o prazo
é fatal em qualquer hipótese, já que previsto expressamente em lei e outros,
diversamente, entendem que esse prazo, quando se tratar de sentença
inconstitucional e não ilegal, poderá ter superado os dois anos previstos no
CPC.

Daqui surge, ainda, outro desdobramento. Quando o art. 485, no seu
inciso V, refere que a sentença de mérito, transitada em julgado, poderá ser
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rescindida quando violar literal “dispositivo de lei”, estaria abrangida nessa ex-
pressão somente a lei infraconstitucional ou, também, a Constituição Federal?

Apesar de algumas divergências encontradas, parece que a celeuma
não é tão grande quanto nos demais pontos sobre o tema, concluindo-se que
esse inciso abarca, sim, os ditames constitucionais.

EVANDRO SILVA BARROS, em um artigo sobre a coisa julgada
inconstitucional e o prazo para a propositura da ação rescisória, refere que essa
ação é o meio hábil para rescindir a coisa julgada calcada em lei ou ato normativo
inconstitucional justamente porque o inciso V referido acima, ao estabelecer a
admissão da rescisória quando a sentença passada em julgado tenha violado
literal dispositivo de lei, o fez de forma a compreender tanto a norma
infraconstitucional quanto a norma constitucional.41

O professor TEORI ZAVASCKI também comunga desse entendimento
e refere que, hoje, uma das hipóteses que o ordenamento jurídico prevê para a
“relativização” da coisa julgada é, justamente, como já referido, a rescisão da
sentença quando essa violar literal disposição de lei. Segundo o professor, o
vocábulo “lei” não tem, nesse caso, o seu sentido estrito, mas, sim, um sentido
amplo, designando o gênero normativo de que fazem parte não só a lei ordiná-
ria, “mas todas as demais espécies de normas jurídicas, inclusive a constitucio-
nal”.42

Como se vê, aqui não há maiores divagações a serem feitas em torno
do tema. Questão diversa surge quando se fala do vocábulo “literal” violação à
lei, já que, ainda no entendimento do mestre citado acima, essa violação ocorre
não apenas quando a sentença sonega à lei o comando emergente de sua
“letra”, mas, ainda, quando não obedece ao seu sentido “inequívoco”, ainda
implícito.

Não se pode negar, por certo, que o adjetivo “literal” seja atribuído a
qualquer tipo de violação, mas, sim, refere-se a um conceito de abrangência
limitada. A jurisprudência do STJ já se manifestou nesse sentido, por meio do
AR 208, que teve como Relator o Ministro Nilson Naves, dispondo que não
constitui violação literal da lei, para efeito de ajuizamento de ação rescisória, a
que decorre da sua interpretação razoável, de um dos sentidos possíveis, se
mais de um for admitido.

É de ser acolhido esse entendimento, pena de termos a rescisória com
feições de um novo recurso ordinário com prazo diferenciado. “Para que a ação
rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a inter-
pretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o
dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo
elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a
ação rescisória não pode vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso’ ordinário com
prazo de ‘interposição’ de dois anos”.43

41 BARROS, Evandro Silva. Coisa Julgada Inconstitucional e  Limitação Temporal para a propositura da Ação Rescisória.
42 ZAVASCKI, Teori Albino. Ação Rescisória em matéria constitucional.  2001.
43 STJ, Resp 9.086, 6ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, RSTJ 93: 416.
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No STF, sempre houve a tendência de qualificar essa violação como
“frontal e direta”44, que “envolve contrariedade estridente ao dispositivo, e não
a interpretação razoável ou a que diverge de outra interpretação, sem negar o
que o legislador consentiu ou consentir no que ele negou”45.

Superada, então, a primeira parte da explanação acerca da viabilidade
da ação rescisória em caso de sentença quer viole literal preceito constitucional,
passa-se à análise do prazo decadencial da referida ação, porquanto, para al-
guns doutrinadores, esse prazo não necessitaria ser observado quando a lei
violada for de caráter constitucional.

FRANCISCO BARROS DIAS entende ser plenamente possível dispen-
sar o prazo decadencial da ação rescisória quando se tratar de matéria
inconstitucional.46

Na lição dos já citados autores HUMBERTO THEODORO JÚNIOR e
JULIANA CORDEIRO DE FARIA, a coisa julgada inconstitucional é nula e,
como tal, não está sujeita a prazos prescricionais ou decadencias, posto que,
segundo eles, no sistema de nulidades os atos judiciais nulos independem de
rescisória para a eliminação do vício respectivo. É cabível, asseveram, a ação
rescisória para desconstituir uma sentença após o prazo decadencial de dois
anos sob o argumento de que a coisa julgada inconstitucional é mais grave que
a coisa julgada ilegal e se assim não fosse possível, seria equiparar a
inconstitucionalidade à ilegalidade, “o que não é só inconveniente como avilta o
sistema e valores da Constituição”.47

Ainda que com tantos adeptos desse desprezo ao prazo decadencial
atribuído pelo Código à ação rescisória, a idéia até agora prevalente no STF e
em parte considerável da doutrina não permite, ainda, uma visualização de
mudança nesse entendimento em curto espaço de tempo, razão pela qual ou-
tros mecanismos processuais foram trazidos por alguns autores para tornar
“efetiva a Constituição frente à Coisa Julgada Inconstitucional”.48

A coisa julgada não pode ser modificada nem por emenda à CF (art. 1º,
caput e 60, §4º, I e IV, da CF), nem pela lei (art. 5º, XXXVI, CF) e, portanto,
em princípio, não poderia nem mesmo ser modificada por outra decisão do
Poder Judiciário, situação em que teríamos a inconstitucionalidade do art. 485
do CPC que autoriza que lei ordinária modifique a coisa julgada já configurada.

Porém, como bem salienta o Professor NERY JÚNIOR, há que se ver a
previsão legal da ação rescisória como conseqüência da incidência do princípio
constitucional da proporcionalidade, em face da extrema gravidade de que se
reveste a sentença portadora dos vícios  arrolados no art. 485.49

44 STF, AR 1.198, Pleno, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 125:928.
45 STF, AR 754, Pleno, Rel. Min. Aliomar Baleeiro, RT Informa, 117:29.
46 DIAS, Francisco Barros e TUBENCHLAK, James (Coord.) Doutrina. Niterói: Instituto de Direito, vol.06.
47 THEODORO JUNIOR, Humberto, FARIA, Juliana Cordeiro. A Coisa Julgada Inconstitucional e os Instrumentos Processuais
para seu controle. In: Coisa Julgada Inconstitucional. 2004
48 DANTAS, Ivo. Coisa Julgada Inconstitucional: Declaração Judicial de Inexistência. 2002.
49 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004.
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O nosso sistema, então, abre a possibilidade ao interessado de mais
dois anos para que possa postular junto ao Poder Judiciário a alteração da coisa
julgada. Findo tal prazo, ocorre o que se chama da “coisa soberanamente
julgada”, não sendo mais possível modificar o julgado proferido, qualquer que
seja o motivo alegado.

Prossegue o Professor NERY dizendo que

permitir que o magistrado, no caso futuro, profira decisão sobre
o que fez e o que não fez coisa julgada, a pretexto de que estaria
aplicando o princípio da proporcionalidade, não é profligar tese
de vanguarda, como à primeira vista poderia parecer, mas, ao
contrário, é admitir a incidência do totalitarismo nazista no pro-
cesso civil brasileiro. (...) nem os nazistas ousaram desconsiderar
a coisa julgada: criaram uma nova e absurda hipótese – totalitária,
é verdade – de impugnação da sentença pela ação rescisória, mas
sujeita ao prazo decadencial normal para o exercício da preten-
são rescisória. 50

Sendo, portanto, a ação rescisória meio excepcional de impugnação de
decisões judiciais transitadas em julgado, há que se fazer uma interpretação
estrita de suas hipóteses, já que se trata de exceção e, por certo, não se pode
transformá-la em regra. Por isso têm a doutrina e a jurisprudência majoritárias
entendido não ser possível rescindir uma sentença sob o fundamento de ser ela
injusta.

Como já se viu anteriormente, a ação rescisória pode ser ajuizada com
fundamento em violação a literal dispositivo de lei, aqui incluída a regra consti-
tucional. “É a forma mais grave de violação de lei federal, razão por que não
pode ser oposta nenhuma outra resistência ao exercício da pretensão rescisória
com fundamento na ofensa à CF, que não sejam requisitos expressamente pre-
vistos em lei para se ajuizar validamente a pretensão rescisória.” 51

Decisão inconstitucional transitada em julgado, portanto, não está imu-
ne ao controle jurisdicional da ação rescisória, porém, ultrapassado o prazo
decandencial previsto em lei, não poderá mais ser questionada a questão, ainda
que contrária à CF.

Por fim, os autores ainda trazem outros remédios processuais capazes
de ser aplicáveis ao caso em análise, mas nenhum que consiga realmente anga-
riar tantos adeptos a ponto de introduzir no campo de coisa julgada
inconstitucional um remédio jurídico forte a ponto de afrontá-la e vencê-la de
forma definitiva.

Em resumo, acerca dos meios de controle da coisa julgada
inconstitucional, uma parte da doutrina opta por serem mantidos os instrumen-
tos processuais já previstos em nosso ordenamento e, portanto, únicos meios
possíveis para se desconstituir uma sentença tida como inconstitucional e outra

50 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004.
51 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004.
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parte inova um pouco e acrescenta aos meios processuais existentes e legal-
mente previstos para esse fim, outros talvez não tão práticos como os primeiros
e não tão fáceis de serem agregados ao nosso ordenamento com essa finalida-
de específica.

A perda de uma ação judicial é o risco inerente a todo processo e com
ele vem a “injustiça” da decisão para aquele que sucumbiu. Não se pode, a
pretexto de encontrar-se a efetividade do processo e, portanto, a maior justiça
das decisões, eternizar-se os litígios de forma a não mais se ter como garantia,
também de natureza constitucional, a segurança nas relações jurídicas. É indis-
cutível a natureza de garantia constitucional da coisa julgada e, portanto, não
pode sofrer esse tipo de “desprezo” por parte daqueles que querem, a todo
custo, fazer justiça em detrimento das garantias constitucionalmente previstos
em nossa Carta Magna, dentre elas a da segurança jurídica.

Ainda que já tenha a jurisprudência consolidado alguns casos específi-
cos nos quais se abrandou a coisa julgada, ainda assim, deve-se ter muito cuida-
do quando se fala em coisa julgada inconstitucional, já que estamos tratando de
princípios constitucionais, os quais foram alcançados com muita luta e desgaste
e que hoje fazem na nossa Constituição uma das mais modernas do mundo.

Não se pode, por fim, trazer ao mundo da total abstração uma crise
que, talvez, não seja tão fácil de apagar quando se verificar, tardiamente, que
um passo em falso foi dado. Como dito no decorrer do trabalho, devemos
encontrar formas menos traumáticas de resolver o problema da
inconstitucionalidade das decisões e, portanto, das decisões injustas, que não
instalando uma crise intolerável em nosso ordenamento jurídico. Esse estudo,
espero, é uma modesta contribuição para que se evite as “crises” apontadas e
se crie melhores soluções para a questão posta em discussão.
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