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Bom dia a todos, inicialmente, gostaria de agradecer ao convite e à 

oportunidade de estar aqui hoje. Destacar a importância desse evento, e aqui 

uma frase de um professor meu, Wilson Engelmann, que é: na relação do dito 

e do pensado que se desvela o não dito e o não pensado, é esse o espírito 

deste debate hoje. 

Coisa julgada previdenciária. O estudo da coisa julgada não é nenhuma 

novidade. Desde o Direito Romano, os juristas já se manifestavam sobre esse 

tema, lembrando que a nossa tradição é romana canônica. Acontece que, em 

Direito Previdenciário, o instituto da coisa julgada adquire uma feição própria. 

Aí poderíamos perguntar: 

— Mas, existe um Direito Processual Previdenciário?  

E eu respondo:  

— Há uma base principiológica constitucional, uníssona, aplicada em 

todo e qualquer processo. Agora, é inegável que, considerando a realidade 

sobre a qual opera o Direito Previdenciário, a existência de regras e princípios 

próprios, o conflito de interesses administrado pelo Estado, as peculiaridades 

da lide previdenciária, determinadas garantias processuais ganham novos 

contornos. E não poderia ser diferente, por quê? Porque a diferença, o 

sequestro da diferença entre diferentes ramos do Direito pode gerar um 

significativo déficit protetivo ao segurado, ao trabalhador, onde as áreas do 

Direito mereceriam um procedimento próprio.  

Enquanto que no Direito Penal, no processo penal, ao Estado cabe a 

prova da acusação, no dito processo previdenciário a jurisdição não se 

relaciona muito bem com a figura de um juiz inerte. Pelo contrário, a ele é 

possível se valer de todos os instrumentos em busca do que se chama de 



verdade real, que nada mais é do que perseguir uma cognição exauriente, para 

que ele possa declarar, de forma definitiva ou minimamente segura, a 

existência ou não de um determinado Direito. 

Então, a jurisdição, em matéria de Direito Previdenciário, retira o julgador 

de uma postura de mero espectador da prova. Isso não pressupõe 

parcialidade; pelo contrário, é interesse do próprio INSS a defesa social do 

segurado.  

E, vejam, a seguridade social, e nela compreendida a Previdência 

Social, está comprometida com o projeto constitucional, traduzido, em linhas 

gerais, no artigo 3º da Constituição; está comprometida com as promessas da 

modernidade, com os objetivos de um Estado democrático de direito, que é a 

redução das desigualdades sociais, a construção de uma sociedade justa e 

solidária, afim de assegurarmos igual dignidade a todos. 

Mas, então, qual é a preocupação nossa, dos juristas, no que diz 

respeito à coisa julgada? É com toda e qualquer decisão que pretenda corrigir 

o Direito, produzido democraticamente, ou uma decisão a partir de argumentos 

morais, a partir de argumentos extrajurídicos. E aqui lembro o professor Lênio 

Streck, que trabalha com aquilo que ele chama de discurso adjudicador, que 

divide em: predadores externos, e aí coloca a argumentação que tenha como 

base elementos morais, políticos e econômicos; e nos predadores internos, que 

coloca a discricionariedade e, também, teses de relativização da coisa julgada. 

E aqui reside a minha preocupação. Há dois pontos que é necessário se 

esclarecer: primeiro, na doutrina clássica se define como coisa julgada aquela 

decisão sobre a qual não cabe mais nenhum recurso ou reexame necessário, 

sugerindo que a decisão que transita em julgado produz por si só segurança 

jurídica, ou seja, se coloca no mesmo nível a decisão que põe fim ao conflito, à 

ideia de segurança jurídica no sentido de estabilidade e proteção da confiança 

nos atos de Estado, nas decisões judiciais.  

Isso revela uma angústia do sistema por uma segurança jurídica 

meramente formal. Grande parte das teses de relativização da coisa julgada 

parte, quase sempre, da ideia de um conflito entre segurança jurídica e o ideal 

de justiça. E como resolver isto? A partir da ponderação, ponderação igual à 

discricionariedade, e que pode caminhar para a arbitrariedade. Então, muitas 



das teses de relativização são apresentadas como uma possibilidade de 

colocar a segurança jurídica em segundo plano.  

Do ponto de vista hermenêutico, não posso concordar com esse tipo de 

raciocínio, porque tudo isso se manifesta através de inúmeras dicotomias, 

como regra e norma, regra e princípio, segurança jurídica e justiça. Uma 

hermenêutica crítica, filosófica trabalha a partir da diferença antológica e não 

da cisão. É possível se debater a relação entre justiça e segurança jurídica, 

porém vinculadas a um processo constitucional, a um devido processo legal 

que tenha como finalidade a realização de um direito fundamental, social. 

Justiça e segurança jurídica uma depende da outra, assim como regra e 

norma.  

Vejam, quando se fala em segurança jurídica, no sentido de 

estabilidade, antes é necessário se decidir o que pode ou não ser estabilizado, 

desde que o novo CPC instituiu um novo regime de formação dinâmica da 

coisa julgada. Agora, a coisa julgada incide sobre questões prejudiciais, 

incidentais. E o próprio CPC, no artigo 503, parágrafo 2º, traz como 

pressuposto para a formação da coisa julgada a inexistência de qualquer 

restrição ao direito probatório, qualquer restrição à prova e limites à cognição 

do juiz. Vejam que a análise da coisa julgada não está mais centrada e restrita 

à tríplice identidade da coisa julgada. É necessário se analisar a aptidão da 

decisão à formação da coisa julgada, se houve realmente o esgotamento de 

todos os meios de prova. Aquela decisão que indefere prova indispensável 

para a resolução da lide, para a demonstração da atividade especial, a 

demonstração da atividade rural, jamais poderia fazer coisa julgada. É fácil 

perceber o nível de aprofundamento em matéria previdenciária. Então, o 

primeiro ponto é este, da questão da segurança jurídica e justiça. Não há um 

conflito aqui. 

Segundo ponto: a utilização de argumentos de questões de justiça. 

Expressões como: a Justiça é séria, a Justiça é grave, que entram na 

proposição de autores como José Augusto Delgado, Humberto Theodoro, 

Dinamarco, vozes autorizadas sobre o tema, me remetem, guardadas as 

devidas proporções, à fórmula Radbruch, muito aplicada na Alemanha que, em 

poucas palavras, significa injustiça extrema não é direito. Isso causou muita 

insegurança jurídica na Alemanha.  



Com isso quero dizer, e aqui concordo com Ovídeo Baptista, expressões 

do tipo Justiça séria, Justiça grave por si só não autorizam a desconstituição da 

coisa julgada. Não se pode desconstituir a coisa julgada a partir de argumentos 

de mero inconformismo. É um cuidado que temos que ter. O que se busca, 

então, enquanto jurista, são critérios controláveis, critérios seguros para se 

poder relativizar ou desconstituir a coisa julgada. E onde se encontram esses 

argumentos? No próprio Direito, a partir de um confronto com a tradição, uma 

análise do próprio contexto normativo e do Direito vigente.  

Vejam, há inúmeros instrumentos no Direito brasileiro capazes, ainda 

que de forma limitada, de desconstituir ou relativizar a coisa julgada. Cito 

alguns: a ação rescisória. Vejam, não há que falar em desconstituição da coisa 

julgada e da segurança jurídica, dela decorrente, se não for possível, 

justamente, a desconstituição da coisa julgada, quer seja para enfrentar 

decisões viciadas, quer seja para entregar ao segurado o que é devido por lei, 

a partir de um novo e decisivo documento. 

 E aqui abro um parêntese para denunciar um paradoxo, porque não se 

falaria em descrição da coisa julgada naqueles casos onde os fatos foram 

analisados, a prova valorada e autorizada e, por óbvio, as garantias, o núcleo 

duro do processo civil tivesse sido observado. Mas, não é o que acontece, nem 

sempre. Então, não é oportunismo da minha parte, principalmente, no âmbito 

dos juizados especiais. E aqui que está o paradoxo maior, porque ali onde a 

intervenção jurisdicional é mínima, onde as oportunidades de manifestação e 

de inconformismo são menores, é o que é vedada a ação rescisória. Este é o 

problema.  

Outros instrumentos: se tem a ação anulatória, tecnicamente, que visa a 

atacar o ato jurídico perfeito, que é uma decisão que homologa um acordo 

entre as partes. Temos a impugnação em sede de cumprimento de sentença; o 

erro material; o erro de cálculo; sentenças inconstitucionais. Temos a coisa 

julgada, secundum eventum probationis das demandas coletivas - aí estou 

falando da ação civil pública, do direito do consumidor - e até mesmo a 

reclamação, quando não suspenso o processo principal, é possível que, 

julgada procedente a reclamação, se venha a desconstituir a coisa julgada. O 

que quero dizer com isso? Quero dizer que a moral está normatizada, neste 

caso. Há como se validar a relativização da coisa julgada, a partir do próprio 



Direito, e não de argumentos extrajurídicos, que podem, sim, ameaçar e 

fragilizar a autonomia do Direito. 

Em segundo: o recente precedente foi em 2015, o precedente do STJ, 

colocando um selo jurídico na tese de que a ausência ou a insuficiência de 

provas gera a extinção do processo, a fim de possibilitar o ajuizamento de uma 

nova ação qualificada por novos documentos. Essa decisão foi alvo de duras 

críticas por grandes processualistas. E qual era a preocupação? Acusava-se o 

STJ de ter utilizado argumentos axiológicos com base em valores 

constitucionais, e que se poderia facilmente estender esse entendimento para 

outros ramos do Direito. Esta era a preocupação desses juristas. 

Agora, analisando o precedente do STJ, e falo aqui, analisando, 

problematizando a ratio decidendi, os porquês da decisão. É isto que vincula, é 

isto que tem força, que transcende, não apenas o acórdão, mas as notas 

taquigráficas. Ali fica claro que a preocupação é justamente com as 

peculiaridades da lide previdenciária com o direito fundamental em jogo, ou 

seja, este precedente não se aplica a outros ramos do Direito. Não há por que 

ter essa preocupação. 

Sobre os valores constitucionais, todos esses valores ali, bem 

fundamentados na decisão, foram introduzidos na Constituição através dos 

próprios princípios constitucionais. Estamos falando de princípios com caráter 

antológico e não axiológico. E, aqui, destaco, também, o princípio da 

proporcionalidade, no sentido de insuficiência de proteção de um direito 

fundamental. E, convenhamos, já superamos uma visão procedimental da 

Constituição e chegamos a uma visão substancialista. O próprio STJ já se 

manifestou no sentido de que não se pode tratar a coisa julgada, uma garantia 

formal como um obstáculo à realização e concretização de um direito 

fundamental. É claro que esse precedente, analisado do ponto de vista 

científico, merece alguns reparos, porque coloca em dúvida o futuro da coisa 

julgada, secundum eventum probationis. Ele traz, ainda, como condição para 

uma nova ação a existência de um processo que tenha sido extinto sem 

resolução de mérito.  

Há ajustes necessários a se fazer nesse precedente? Sim, mas os 

fundamentos vão ao encontro dos princípios constitucionais.  



E para terminar a minha fala, gostaria de dizer o seguinte: chega um 

momento no processo em que o juiz precisa decidir. E muitas vezes ele não 

espera por melhores informações ou por mais provas. Às vezes, não quer 

esperar. Aí, o problema é outro, porque daí se coloca em jogo a capacidade 

daquela decisão fazer coisa julgada ou não, na medida em que não foram 

esgotados todos os meios de prova. 

Agora, o que quero dizer é que há que se ter certa tolerância com a 

garantia da coisa julgada em matéria previdenciária. Não se pode, a meu ver, 

fechar, simplesmente, a porta ou sepultar, muitas vezes, vivo o direito do 

segurado. A meu ver, a jurisdição em matéria previdenciária não se resume a 

declarar um vencedor ou um perdedor, porque o que está em jogo aqui é, sim, 

um direito fundamental.  

E, para não perder a oportunidade, os comentários sobre a PEC 06 

sobre a reforma da Previdência têm que olhar para o seu texto. E ela faz 

parecer um capricho tudo o que já se discutiu na doutrina, tudo o que já se 

discutiu na jurisprudência, e isso dói. 

Assim, agradeço a todos a atenção. 

Obrigado. 

(Palmas) 

 

  

 

  

 


