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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o fenômeno da relativização da coisa julgada material em 

casos de conflito com demais garantias constitucionais, nos quais, a priori, é verificada a 

possibilidade de se eternizar decisões injustas sob pretexto de resguardar a segurança jurídica. 

Nesse sentido, será analisado o debate doutrinário acerca do tema, além dos precedentes 

firmados no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo 

a mapear as hipóteses em que tem sido admitida a relativização da res iudicata, colocando a 

segurança jurídica em equilíbrio com outros princípios do ordenamento jurídico.   

 

Palavras-chave: Coisa julgada. Relativização. Segurança jurídica. Justiça. Garantias 

constitucionais. 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present research is to analyze the phenomenon of relativization of the 

substantive res judicata in cases of conflict with other constitutional guarantees. There is a 

possibility of unjust decisions becoming unappealable under the pretext of safeguarding legal 

certainty. To understand in which situations the relativization of the substantive res judicata 

has been admitted, as the result of balancing legal certainty with other legal principles, the 

research explores pertinent opinion of jurists, as well as case law of Brazilian Supreme Court 

and Superior Court of Justice.    

 

Keywords: Res Judicata. Relativization. Legal certainty. Justice. Constitutional guarantees.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A coisa julgada, garantia prevista no Artigo (Art.) 5º, inciso XXXVI da Constituição 

Federal (CF), tem por objetivo, em suma, imutabilizar os efeitos de uma decisão e 

impossibilitar a rediscussão da mesma matéria em outra ocasião, outorgando uma solução 

definitiva às demandas levadas à apreciação do Poder Judiciário. Como pano de fundo, a res 

iudicata busca resguardar o princípio da segurança jurídica, inerente à própria noção do 

Estado Democrático de Direito, zelando assim pela estabilidade das relações jurídicas nos 

âmbitos endo e extraprocessual. 

Apesar de constituir um instrumento primordial para a consecução da segurança 

jurídica, a proteção conferida à coisa julgada pelo ordenamento jurídico brasileiro não ostenta 

natureza absoluta, de tal sorte que, em algumas situações expressamente previstas no Código 

de Processo Civil (CPC), o legislador concedeu às partes a possibilidade de pleitear um novo 

julgamento da lide, através da ação rescisória, respeitado o prazo decadencial de 2 anos, após 

os quais restaria decidida a demanda em caráter definitivo.  

De mais a mais, a legislação também conferiu especial atenção às decisões que, em 

certa medida, se mostram incompatíveis com a Constituição Federal, de modo que são tidos 

como inexigíveis os títulos executivos fundados em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle de 

constitucionalidade concentrado ou difuso, cabendo às partes suscitar tal circunstância em 

impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos à execução contra a Fazenda 

Pública.   

Todavia, além das hipóteses expressamente previstas na legislação que autorizam a 

desconstituição da coisa julgada material em situações excepcionalíssimas, há um debate 

acerca da possibilidade de relativizar a res iudicata em situações atípicas, notadamente 

quando é questionada a justiça ou a constitucionalidade do comando exarado pelo Poder 

Judiciário, já transitado em julgado.  

Em suma, a tese da relativização da coisa julgada é pautada na afirmativa de que, 

assim como a segurança jurídica, há outras garantias constitucionais que possuem uma 

dimensão de peso significativa a ser levada em consideração no caso concreto - como o 

direito de acesso à ordem jurídica justa, por exemplo -, que teriam o condão de prevalecer em 

detrimento da imutabilidade das decisões transitadas em julgado.  

Nesse sentido, também há aqueles que sustentam que a autoridade da res iudicata deve 

ceder nas hipóteses em que há alguma afronta à Constituição Federal, sob a ótica de que a 
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inconstitucionalidade seria o vício mais grave que pode macular quaisquer atos emanados do 

Poder Público, jamais podendo ser convalidado, inclusive sob o pretexto de observância à 

coisa julgada já operada no caso concreto.  

Com efeito, há posicionamentos tanto a favor da relativização da res iudicata, 

analisando o princípio da segurança jurídica em equilíbrio com as demais garantias 

constitucionais, como radicalmente opostos, na medida em que seria viabilizada, na prática, a 

rediscussão ad eternum das decisões exaradas pelo Poder Judiciário, sob o mesmo pretexto da 

injustiça ou da inconstitucionalidade de seu conteúdo.  

Tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se 

posicionaram sobre o tema, permitindo a relativização da coisa julgada em situações 

excepcionalíssimas, com o objetivo de resguardar outros direitos fundamentais igualmente 

tutelados pela Constituição Federal: seja a busca da identidade genética, autorizando a 

repropositura de ações de investigação de paternidade com base em exame de DNA; seja a 

garantia da justa indenização em demandas de desapropriação, de modo a reconsiderar o valor 

pago pelo Estado aos particulares.  

Diante desse cenário, o presente trabalho tem por objetivo expor as controvérsias 

travadas no campo doutrinário a esse respeito, bem como analisar os posicionamentos já 

firmados pelos Tribunais Superiores, mapeando, assim, o debate acerca da relativização da res 

iudicata em situações atípicas, no âmbito das quais é questionada a justiça ou a 

constitucionalidade das decisões já cobertas pelo manto da coisa julgada material.  
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2 PREMISSAS CONCEITUAIS ACERCA DA COISA JULGADA E SEUS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Tendo em vista o escopo deste trabalho, convém destacar, antes de mais nada, certas 

premissas conceituais sobre a coisa julgada material, bem como algumas considerações acerca 

do princípio da segurança jurídica, que se mostra imbricado a tal instituto, de modo a auxiliar 

a compreensão da tese da relativização da coisa julgada material em seguida.   

 

2.1 Panorama geral sobre o conceito de coisa julgada material no ordenamento jurídico 

brasileiro  

 

A coisa julgada é amparada em diversas disposições no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo a mais basilar aquela prevista no Art. 5º, inciso XXXVI da Constitucional 

Federal de 1988, o qual estabelece, dentre o rol dos direitos e das garantias fundamentais, a 

inviolabilidade da coisa julgada por lei posterior1: "XXXVI - a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"2.  

De outro lado, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) prevê, 

em seu Art. 6º, §3º, que a coisa julgada seria "a decisão judicial de que já não caiba recurso"3, 

sendo que os contornos cada vez mais precisos acerca desse instituto foram estipulados no 

plano infraconstitucional - a saber, no âmbito do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). 

De acordo com o Art. 467 do diploma legal revogado, o conceito de coisa julgada 

material era associado à própria eficácia de uma sentença, in verbis: "denomina-se coisa 

julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a 

recurso ordinário ou extraordinário"4. A partir dessa acepção, era possível depreender que os 

efeitos produzidos por uma sentença estariam condicionados ao seu trânsito em julgado, 

                                                
1 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 11ª Edição, v. 2. Salvador: 
Editora Jus Podivm, 2016. p. 531.  
2 Id. Constituição da República Federativa Brasil, de 05 outubro de 1988. Diário Oficial, Brasília, 05. Out. 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 25 
Nov. 2020. 
3 Id. Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Diário 
Oficial da União, Rio de Janeiro, 09 Set. 1942. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del4657compilado.htm. Acesso em 25 Nov. 2020. 
4 Id. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Brasília, 17 Jan. 
1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm. Acesso em 25 Nov. 2020. 
(Grifos nossos). 
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sendo verificados única e tão somente quando o referido decisum não comportasse mais 

qualquer modificação. Nas palavras de Enrico Tullio Liebman:  

Na opinião e linguagem comuns, a coisa julgada é considerada, mais ou menos clara 
e explicitamente, como um dos efeitos da sentença, ou como a sua eficácia 
específica, quer como complexo de consequências que a lei faz derivar da sentença, 
quer como conjunto dos requisitos exigidos, para que possa valer plenamente e 
considerar-se perfeita.5 

Como se pode observar, a definição adotada no âmbito do CPC/1973 mostra-se 

incoerente na medida em que a imutabilidade de uma decisão não é, certamente, um requisito 

intrínseco à sua eficácia: isto é, a incontestabilidade é uma característica que pode ou não se 

agregar aos efeitos de uma decisão6. Tais efeitos, por sua vez, se verificam 

independentemente do maior ou menor grau de sua reversibilidade nas instâncias superiores, 

conforme leciona o mesmo autor:  

A lei confere efeitos à sentença antes que passe em julgado; mesmo prescindindo da 
possibilidade de execução provisória que o juiz pode atribuir à sentença de primeira 
instância, basta pensar na eficácia executória que tem normalmente a sentença não 
mais sujeita a recursos ordinários. Mas deve-se dizer o mesmo também para outros 
efeitos que uma sentença pode produzir, seja o declaratório, seja o constitutivo, 
que se devem conceber e subsistem de fato independentemente da sua maior ou 
menor definitividade. Deve-se reconhecer logicamente que o efeito declaratório ou 
constitutivo que uma sentença pode produzir é coisa bem diversa da maior  ou 
menor possibilidade de que ele, uma vez produzido, possa ser contestado, infirmado 
ou revogado. A incontestabilidade é um caráter logicamente não necessário, que 
pode conferir-se ao próprio efeito sem lhe modificar a sua própria natureza 
íntima.7 

 Nesse particular, basta observar, por exemplo, que o Art. 475, §1º do CPC/73 

viabilizava o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença nos casos em que ainda se 

encontrava pendente o julgamento de recursos desprovidos de efeito suspensivo (i.e., recursos 

especial e extraordinário8, além das sentenças que, excepcionalmente, já produzem efeitos 

imediatamente após a sua publicação9). Em tais hipóteses, fato é que as respectivas decisões 

produzem seus efeitos antes mesmo de se observar o fenômeno da coisa julgada, sem prejuízo 

                                                
5 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença, 3ª Edição. Tradução de Alfredo Buzald e 
Benvindo Aires: tradução dos textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito vigente brasileiro de 
Ada Pellegrini Grinover.. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 2. (Grifos nossos). 
6 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 20.  
7 LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit.  pp. 37/38. (Grifos nossos).    
8 Desconsideram-se, aqui, os recursos especial e extraordinário dotados de efeito suspensivo ope judicis, nos 
termos do art. 1.029. § 5º, inciso I do Código de Processo Civil.   
9 Nesse sentido, o Art. 1.012, § 1º do Código de Processo Civil enumera algumas das hipóteses em que a 
sentença produz efeitos imediatamente após a sua publicação, de modo a afastar o efeito suspensivo ope legis 
conferido às apelações.  
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de sua posterior modificação ou revogação nas instâncias superiores, restituindo-se as partes, 

nesse caso, ao seu estado anterior.  

Com objetivo de afastar tal incongruência, a previsão contida no diploma legal de 

1973 foi substancialmente alterada com a promulgação do Novo Código de Processo Civil, ao 

estipular, em seu Art. 502, que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso"10. Assim, é possível 

observar que a definição da res iudicata sofreu três principais alterações: (i) a menção à 

autoridade, em vez da eficácia; (ii) a abrangência de todas as decisões de mérito, e não apenas 

da sentença; e (iii) a utilização do termo "recurso" em geral.  

 Em relação ao item (i) sumarizado acima, cumpre destacar que o legislador filiou-se à 

corrente preconizada por Liebman, segundo o qual "a eficácia da sentença deve, lógica e 

praticamente, distinguir-se da sua imutabilidade"11. Nesse sentido, a coisa julgada não é tida 

mais como um dos efeitos da decisão12 ou um requisito intrínseco à sua eficácia, ganhando 

contornos cada vez mais apropriados na medida em que é definida como qualidade (i.e., 

imutabilidade) que se agrega aos seus efeitos. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco e 

Ada Pellegrini Grinover:  

[...] sem ser um efeito da sentença, mas especial qualidade que imuniza os efeitos 
substanciais desta a bem da estabilidade da tutela jurisdicional, a coisa julgada não 
tem dimensões próprias, mas as dimensões que tiverem os efeitos da sentença.13 

Por isso, a coisa julgada nada mais é que essa indiscutibilidade ou imutabilidade da 
sentença e de seus efeitos, aquele atributo que qualifica ou potencializa a eficácia 
que a sentença naturalmente produz, segundo a sua própria essência de ato 
estatal.14 

Tal alteração também é de suma importância sob o viés da distinção entre a eficácia de 

uma decisão e a autoridade da coisa julgada: malgrado qualquer indivíduo possa sofrer os 

                                                
10 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, 
Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Ago. 2020. (Grifos nossos). 
11  LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença, 3ª Edição. Tradução de Alfredo Buzald e 
Benvindo Aires: tradução dos textos posteriores à edição de 1945 e notas relativas ao direito vigente brasileiro de 
Ada Pellegrini Grinover.. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. p. 51. 
12 Liebman também ressalta que, na linguagem comum, a coisa julgada era considerada um efeito autônomo da 
sentença, como se pudesse existir independentemente dos demais. Todavia, o autor já ressalta de imediato a 
incongruência dessa tese: “Considerar a coisa julgada como efeito da sentença e ao mesmo tempo admitir que a 
sentença, ora produz simples declaração, ora efeito constitutivo, assim de direito substantivo, como de direito 
processual, significa colocar frente a frente elementos inconciliáveis, grandes incongruentes e entre si 
incomensuráveis. Seria, pois, a coisa julgada um efeito que se põe ao lado deles e no mesmo nível ou se 
sobrepõe a eles e os abrange?” (Ibid. p. 5). 
13 DINAMARCO, Cândido. Intervenção de Terceiros, 1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Melhoramentos, 
2000, p. 14 apud DINAMARCO, Cândido. Nova era do processo civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2003. pp. 
220/221. (Grifos nossos). 
14  GRINOVER, Ada Pellegrini apud LIEBMAN, Enrico Tullio. Op cit. p. 53. (Grifos nossos).   
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efeitos materiais de uma decisão judicial, apenas as partes estão sujeitas ao fenômeno da 

autoridade da coisa julgada, sendo impedidas de rediscutir o que já fora decidido. Nesse 

sentido:  

Pois bem, partindo da separação entre efeito da sentença e autoridade da res 
iudicata, pode-se concluir que só a coisa julgada não pode prejudicar terceiros: estes 
podem rediscutir o que foi decidido entre as partes com força de coisa julgada. 
Entretanto, a lei nada diz a respeito dos efeitos da decisão, e assim os efeitos 
poderão atingir terceiros. Apesar de infensos à proibição de rediscutir que a coisa 
julgada traz, os efeitos da sentença podem atingir naturalmente os terceiros (o 
fenômeno é denominado pela doutrina de 'eficácia natural', 'eficácia reflexa' ou 'de 
fato' das decisões). Qualquer terceiro pode sofrer os efeitos das decisões, 
independentemente de sua condição, de sua ligação com as partes, ou do tipo de 
relação jurídica material que tenha com elas.  
[...] 
Então, os terceiros (alheios ao processo entre as partes), sofrem os efeitos das 
decisões, mas não são atingidos pela coisa julgada, podendo rediscutir as questões 
em outros processos.15 

 Em relação ao item (ii) supra, cumpre destacar que a substituição do termo "sentença" 

por "decisões de mérito" é de suma importância na medida em que abrange não só os 

pronunciamentos que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou à extinguem a 

execução16, mas também as decisões que versam sobre o mérito da controvérsia, proferidas ao 

decorrer do processo, a teor do que dispõem os Arts. 356 e 1.015, inciso II do diploma legal. 

Nesse sentido, o legislador rompeu o dogma da impossibilidade de fracionamento do mérito 

do processo17 e da unitariedade da res iudicata18, de tal sorte que a coisa julgada abrange, na 

atual sistemática, todo e qualquer decisum sobre o mérito: seja a própria sentença, seja uma 

decisão interlocutória.  

 Além disso, tendo em vista que a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já 

apreciada pelo Poder Judiciário, cumpre destacar que o referido instituto opera-se no âmbito 

das decisões de mérito proferidas com cognição plena e exauriente, nas quais há uma 

substancial preocupação em relação à certeza acerca da existência ou não de um determinado 

                                                
15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno et al 
(Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª Edição rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. pp. 1.445/1.446. (Grifos nossos).  
16 CPC, Art. 203. “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.§ 
1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do 
qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 
extingue a execução”. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da União, Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Dez. 2020). 
17 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno et al 
(Coords.). Op cit. p. 1.426.  
18 THEODORO JÚNIOR. Humberto. Código de Processo Civil anotado, 21ª Edição rev. e atual. Colaboradores 
-, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2018. p. 1.089.  
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direito. A esse respeito, Donaldo Armelin destaca que “exatamente por gerar uma situação em 

princípio imutável"19, a coisa julgada deve incidir nos processos que permitam “uma cognição 

plena e exauriente no plano vertical"20.  

Dessa forma, é possível observar que o ordenamento jurídico outorga imutabilidade 

aos efeitos de uma decisão somente após aprofundado exame do substrato fático-normativo 

do caso concreto, de modo que há decisões que jamais transitam em julgado única e tão 

somente devido ao grau e à natureza da cognição judicial realizada21.  

Por fim, no tocante ao item (iii) supra, cumpre destacar que a legislação anterior, ao 

mencionar os recursos "ordinário e extraordinário", fazia referência a uma tradição jurídica 

estrangeira, na qual é observada uma diferença "entre recursos ordinários e extraordinários a 

depender do trânsito em julgado"22. Tendo em vista que, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

formação da coisa julgada é obstada por toda e qualquer via recursal que ainda se encontra à 

disposição das partes, destaca-se a maior adequação do termo "recurso" em geral, tal como 

dispõe o Novo Código de Processo Civil.  

Dessa forma, é possível concluir que a coisa julgada material, de acordo com o 

entendimento preconizado na legislação vigente, é entendida como qualidade que se agrega 

aos efeitos de uma decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, tornando o que fora decidido 

imutável e indiscutível entre as partes, de modo a zelar pela segurança extrínseca das relações 

jurídicas23. 

 

2.2 A coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos da sentença como meio de 

assegurar o princípio da segurança jurídica  

 

 Como já adiantado no capítulo anterior, a coisa julgada possui status constitucional no 

ordenamento jurídico brasileiro, de modo a constituir um dos mecanismos mais relevantes 

para a proteção da segurança jurídica, "uma das expressões máximas do Estado de Direito"24, 

conforme leciona o Ministro (Min.) Gilmar Mendes.  

                                                
19 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 89. 
20 Ibid. p. 89. 
21 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 90.  
22 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno et al 
(Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª Edição rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.422.  
23  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Op cit. p. 21.  
24 MENDES, Gilmar F. Comentário ao art. 5º, XXXVI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W. 
STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, Almedina, 2013. p. 782.  
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 Nesse sentido, o princípio da segurança jurídica é tão inerentemente associado ao 

Estado de Democrático de Direito que é mesmo desnecessária a sua previsão expressa no 

texto constitucional: em países nos quais não há tal menção na Carta Magna, como é o caso 

da Alemanha25, a doutrina e a jurisprudência não hesitam de maneira alguma em identificá-lo 

como uma de suas decorrências mais axiomáticas26.  

De acordo com as lições de José Joaquim Gomes Canotilho, a segurança jurídica 

desenvolve-se em dois conceitos basilares: estabilidade das decisões emanadas do Poder 

Judiciário, que se mostram inalteráveis a não ser pela observância de procedimentos 

rigorosamente exigidos por lei; bem como a previsibilidade, a qual "se reconduz à exigência 

de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos"27.  

Em outras palavras: é imprescindível que "as pessoas saibam em que pé estão no 

mundo do direito"28 para, ao fim e ao cabo, terem certeza das consequências jurídicas de seus 

atos. Assim, a previsibilidade é fundamental para que os indivíduos, pautados na 

cognoscibilidade do direito vigente, orientem suas condutas, de modo que "os 

comportamentos adotados devem proporcionar os efeitos legitimamente calculados"29 - seja 

no sentido de observância ao direito, seja no sentido de sua violação.  

Examinando a previsibilidade do ordenamento sob o viés das decisões judiciais, e não 

somente da legislação, é certo que os cidadãos também depositam expectativas legítimas e 

pautam as suas condutas com base nos comandos emanados do Poder Judiciário, quando este 

prescreve a solução normativa para cada caso concreto:  

Se os atos normativos devem permitir a calculabilidade, razões ainda mais fortes 
exigem que os efeitos das decisões judiciais sejam previsíveis. A resolução de casos 
concretos deve permitir às partes e aos terceiros se orientar adequadamente a 
partir das razões determinantes da decisão, as quais constituem o precedente 

                                                
25 Sobre o tema no direito alemão, cf.: “No direito alemão, aliás, o próprio princípio da segurança jurídica, ao 
qual se liga geneticamente o princípio da proteção à confiança, não é um princípio expresso. Ele foi deduzido 
pela jurisprudência, com o apoio da doutrina, do princípio geral do Estado de Direito, delineado em várias 
prescrições da Lei Fundamental de Bonn, entre os quais o seu célebre artigo 20.” (COUTO E SILVA, Almiro do. 
O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro e o direito da administração 
pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da Lei do Processo 
Administrativo da União (Lei 9.784/1999). Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, vol. 237, pp. 271-
316, Jul. 2004. p. 276 p. 276, apud OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Coisa julgada e precedente: limites 
temporais e relações jurídicas no trato continuado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 27).  
26 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Op cit. p. 27.  
27 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional, 6ª Edição. Coimbra: Editora Almedina, 1993, p. 
252, apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 
hipóteses de relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 22.  
28 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 232.  
29 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Op cit. p. 26.  
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vinculante. O respeito aos precedentes garante a segurança, pois torna o Direito 
cognoscível, confiável e previsível.30 

Nesse sentido, é certo que a previsão da coisa julgada no art. 5º, inciso XXXVI da 

Constituição Federal não abarca apenas a sua inviolabilidade por lei posterior, mas também 

uma nova apreciação pelo Poder Judiciário acerca da mesma matéria, na medida em que "não 

só o legislador carece de poderes para dar nova disciplina a uma situação concreta já 

definitivamente regrada em sentença irrecorrível, como também os juízes são proibidos de 

exercer a jurisdição outra vez sobre o caso [...]"31, conforme leciona Cândido Rangel 

Dinamarco.  

De outro lado, imbricada à noção da previsibilidade, encontra-se a estabilidade de tais 

comandos, de modo a impedir a rediscussão ad eternum do que fora decidido pelo Poder 

Judiciário, mostrando-se imprescindível colocar "um limite temporal absoluto, um ponto 

final inarredável à permissibilidade da discussão e das impugnações"32.  

Dessa forma, a segurança jurídica também tem por objetivo conter a recorribilidade 

das decisões judiciais, sendo mesmo paradoxal imaginar um Estado que outorgue ao Poder 

Judiciário a última palavra sobre os conflitos levados à sua apreciação e, ao mesmo tempo, 

permita a sua reforma incessante33: nesse cenário, a atividade jurisdicional seria vã, conforme 

leciona José Carlos Barbosa Moreira34.  

  Com efeito, evitar que as discussões se prolonguem ad eternum atende uma exigência 

mais de "ordem prática”35 do que propriamente jurídica, de tal sorte que é conferida 

estabilidade às decisões “independentemente do modo de sua formação e de seu conteúdo”36, 

não havendo qualquer discriminação, inclusive, entre decsiões justas e injustas.  

Revela-se imperioso, portanto, colocar um fim à discussão sub examine em algum 

momento, outorgando uma solução definitiva aos litígios apreciados pelo Poder Judiciário, 

como meio de resguardar a estabilidade das relações jurídicas. Nesse sentido, Giuseppe 

Chiovenda destaca que “são razões de oportunidade, concernentes à utilidade social, que 
                                                
30 SILVA, Ricardo Alexandre da. A nova dimensão da coisa julgada. São Paulo: Editora Thomson Reuters 
Brasil, 2019. p. 20. (Grifos nossos). 
31  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 53.  
32 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado Fabrício. A coisa julgada nas ações de alimentos. Revista de processo/Instituto 
Brasileiro de Direito Processual (IBDP), vol. 16, n. 62, pp. 09-27, Abr./Jun. 1991. p. 14. (Grifos nossos).  
33 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Coisa julgada e precedente: limites temporais e relações jurídicas no trato 
continuado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 30.  
34 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 232.  
35 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 87. 
36 Ibid. p. 87 
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determinam colocar um fim à cognição judiciária e considerar a sentença como lei 

irrevogável para o caso concreto”37. 

Diante desse cenário, é certo que a coisa julgada material está "umbilicalmente ligada 

ao Estado Democrático de Direito"38, desempenhando papel fundamental para a concretização 

da segurança jurídica, na medida em que garante a estabilidade dos efeitos de uma decisão 

judicial e impede a reapreciação da mesma matéria pelo Poder Judiciário.   

Além disso, a res iudicata também é considerada a materialização do princípio bis de 

eadem re ne sit actio: nesse sentido, o Art. 485, inciso V do CPC prevê expressamente que o 

juiz não julgará o mérito da ação quando reconhecer a existência de coisa julgada39, de modo 

a proibir a duplicidade de decisões judiciais sobre o mesmo objeto. Ao tecer comentários 

sobre o artigo correspondente no Código de Processo Civil de 1973, Lúcio Delfino e Luiz 

Eduardo Ribeiro Mourão ressaltam que a imutabilidade de uma decisão judicial é uma das 

técnicas para afastar o bis in idem:  

Daí por que é possível afirmar, com toda segurança, que a coisa julgada é, na 
verdade, uma concretização na proibição do bis in idem. Portanto, a proibição de 
repetição da ação (art. 301, §§1º e 2º do CPC) e a imutabilização da decisão 
judicial (art. 467 do CPC) são apenas técnicas para se proibir a duplicidade do 
exercício da jurisdição sobre o mesmo objeto e pelas mesmas partes.40 

Nesse mesmo sentido, Teresa Arruda Wambier e José Miguel Garcia Medina também 

destacam que, através da coisa julgada material, busca-se “zelar pela segurança extrínseca das 

relações jurídicas”41, traduzida “na impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma 

pretensão”42. A esse respeito, Donaldo Armelin rememora os ensinamentos de Walther J. 

Habscheid, segundo o qual a res iudicata presta homenagem ao princípio ne bis in idem, 

                                                
37 CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla cosa giudicata, Saggi di diritto processuale civile, vol. 2, p. 400 apud CRUZ 
E TUCCI, José Rogério. Comentários ao novo código de processo civil, vol. VIII. Coord. Luiz Guilherme 
Marioni. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 92. (Grifos nossos).  
38 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 22. (Grifos nossos). 
39 Cf. CPC, Art. 485. “O juiz não resolverá o mérito quando: [...] V - reconhecer a existência de perempção, de 
litispendência ou de coisa julgada”. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da União, Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Dez. 2020). 
40 DELFINO, Lúcio. MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Novo CPC aumenta segurança jurídica ao mudar regras 
da coisa julgada formal. Revista Consultor Jurídico – Conjur, [S.l.], 12 Abr. 2015. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2015-abr-12/cpc-aumenta-seguranca-juridica-mudar-regras-coisa-julgada. Acesso em 
12 Dez. 2020. 
41 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. pp. 21/22.  
42 Ibid. pp. 21/22.  
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impondo um obstáculo para rediscussão daquela matéria já apreciada perante outros órgãos 

jurisdicionais43.  

 A percepção do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não é diferente, a exemplo do 

posicionamento exarado pelo Ministro Celso de Mello, que houve por bem ressaltar a especial 

proteção conferida pela Constituição Federal ao instituto da coisa julgada, visando, ao fim e 

ao cabo, a proteção do princípio da segurança jurídica:  

É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso 
sistema jurídico, o instituto da res iudicata, que constitui atributo específico da 
jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do 
ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro. Esses 
atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a 
imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, 
diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a 
inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, 
criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as 
relações jurídicas (...) Mostra-se tão intensa a intangibilidade da coisa julgada, 
considerada a própria disciplina constitucional que a rege, que nem mesmo lei 
posterior – que haja alterado (ou, até mesmo, revogado) prescrições normativas que 
tenham sido aplicadas,jurisdicionalmente, na resolução do litígio – tem o poder de 
afetar ou de desconstituir a autoridade da coisa julgada. A necessária observância 
da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem 
constitucional, que consagra, dentre os vários princípios que dela resultam, 
aquele concernente à segurança jurídica. É por essa razão que o Supremo 
Tribunal Federal, por mais de uma vez, já fez consignar advertência que põe em 
destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a consequente 
imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por decisão 
transitada em julgado.44 

De acordo com os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira, o interesse na 

estabilidade dos comandos emanados pelo Poder Judiciário ultrapassa o âmbito das pessoas 

diretamente envolvidas no caso concreto, de modo que a preservação da res iudicata "é 

condição essencial para que possam os jurisdicionados confiar na seriedade e na eficiência do 

funcionamento da máquina judicial"45. Sem tal confiança, corre-se o risco de crescer naqueles 

que se sentem lesados "a tentação de reagir por seus próprios meios, à margem dos canais 

oficiais"46, causando incomensurável dano à tranquilidade social.  

                                                
43 Cf. FREIWILLIGE. Gerichstbarkeit. 7. ed. Munchen: Verlag C.H. Beck, 1983, p. 203-204 apud ARMELIN, 
Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 88.  
44 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 31.412/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19 Jun. 2013. p. 05/06. 
(Grifos nossos). No mesmo sentido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 117.991/DF, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 04 Set. 1990; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 363.889/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. 02 Jun. 2011.  
45 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 233.  
46 Ibid. p. 233.  
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Em que pese a importância primordial da coisa julgada, o próprio legislador, "atento à 

indiscutível falibilidade humana"47, houve por bem colocar à disposição das partes um 

mecanismo autônomo de impugnação das decisões transitadas em julgado, a ser utilizado em 

situações muito específicas, de modo a desconstituir a imutabilidade de seus efeitos e permitir 

a uma nova apreciação pelo Poder Judiciário.  

Assim, o Novo Código de Processo Civil estabelece, em seu Art. 96648, um rol 

taxativo das hipóteses de cabimento da ação rescisória, sujeitas ao prazo decadencial de 2 

anos, após os quais serão convalidados "os vícios mais graves que podem ter atingido à 

decisão"49. O aludido rol, por sua, vez, é interpretado de maneira restritiva, de modo a impedir 

a inclusão de situações que não foram expressamente mencionadas pelo legislador50, ante a 

proteção constitucional da coisa julgada e a sua imprescindibilidade para resguardar a 

estabilidade das decisões judiciais51.  

                                                
47 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1782867/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Turma, j. 06 Ago. 2019. p. 17.  
48 Cf. CPC, Art. 966. “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:  I - se verificar 
que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido 
ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da 
parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa 
julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada 
em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, 
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, 
por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame 
dos autos”. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da 
União, Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Dez. 2020). 
49 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria do Processo e Processo de Conhecimento, 17ª 
Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 1.049.  
50 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno et al 
(Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3ª Edição rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2016. pp. 2.392/2.393.  
51 A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. ROL TAXATIVO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) INCIDENTE 
SOBRE TRANSMISSÃO DE AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS. VIOLAÇÃO DE LITERAL 
DISPOSITIVO DE LEI NÃO-CONFIGURADA (ART. 485, V, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, 
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 
1. Não é cabível a ação rescisória - cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 485 do CPC - para 
examinar a justiça ou injustiça de decisão transitada em julgado, tampouco é instrumento de 
uniformização de jurisprudência. 2. A concessão de efeito infringente, em sede de embargos de declaração, 
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos 
vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade. 3. 
Dispondo o julgado de motivação coerente e suficiente à solução da controvérsia, torna-se inviável o 
acolhimento de declaratórios que, na verdade, buscam o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração 
rejeitados”. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EDcl no AgRg no REsp 503.202/SC, Rel. Min. Denise 
Arruda, Primeira Turma, j. 24 Out; 2006, DJ 16 Nov. 2006. p. 217) (Grifos nossos). 
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Dessa forma, é possível concluir que a res iudicata, ao lado de outros institutos de 

direito material (v.g., prescrição e decadência) e processual (preclusão)52, consiste em um 

mecanismo fundamental para a concretização da segurança jurídica no ordenamento jurídico 

brasileiro, um dos princípios inerentes à noção do Estado Democrático de Direito. Por essa 

razão, tal instituto encontra guarida âmbito da própria Constituição Federal, conforme leciona 

Cândido Rangel Dinamarco: 

Não se trata de imunizar a sentença como ato do processo, mas os efeitos que ela 
projeta para fora deste e atingem as pessoas em suas relações - e daí a grande 
relevância social do instituto da coisa julgada material, que a Constituição assegura 
(art. 5º, inc. XXXVI) e a lei processual disciplina (arts. 467 ss.).  

Com essa função e esse efeito, a coisa julgada material não é instituto confinado ao 
direito processual. Ela tem acima de tudo o significado político institucional de 
assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto que erigida em garantia 
constitucional.53 

Diante desse cenário, é certo que a coisa julgada material busca zelar pela estabilidade 

das relações jurídicas no âmbito extraprocessual, na medida em que são imutabilizados os 

efeitos de uma decisão, tornando o que fora decidido indiscutível entre as partes e insuscetível 

de novo julgamento pelo Poder Judiciário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
52 Nesse sentido: “A coisa julgada material, a formal e as preclusões em geral incluem-se entre os institutos com 
que o sistema processual busca a estabilidade das decisões e, através dela, a segurança nas relações jurídicas” 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 36).  
53  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 35. (Grifos nossos).   
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA 

MATERIAL  

 

 A coisa julgada material já foi considerada um verdadeiro dogma, algo absolutamente 

intocável e insuscetível de qualquer discussão54. Destinada a colocar um ponto final 

irremediável nas matérias levadas à apreciação do Poder Judiciário, impedindo a sua 

rediscussão ad eternum, chegou-se a dizer em termos exagerados que “a coisa julgada faz do 

branco preto; origina e cria as coisas; transforma o quadrado em redondo; altera os laços de 

sangue e transforma o falso em verdadeiro”55. 

A res iudicata também já foi considerada uma característica inerente da própria 

atividade jurisdicional56, sendo que tal posicionamento extremo foi paulatinamente 

desconstruído, chegando-se à noção atual de que a sua função seria tão somente conferir 

estabilidade às decisões judiciais. Isso implica reconhecer, portanto, que o ordenamento 

jurídico confere imutabilidade às decisões não como um atributo essencial da prestação 

jurisdicional, mas sim como um imperativo do princípio da segurança jurídica57. 

Ainda que esclarecido o escopo da coisa julgada material - i.e., conferir estabilidade 

aos efeitos dos comandos emanados pelo Poder Judiciário -, permanece, de certa forma,  o 

"mito da impermeabilidade das decisões judiciais"58, de tal sorte que a intangibilidade da 

coisa julgada ainda é tratada pelos operadores do direito como algo "dotado de caráter 

absoluto"59.  

                                                
54 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 18.  
55 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do direito processual civil. Tradução brasileira de Rubens Gomes de 
Souza. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 329 apud CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada 
Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. Salvador: Editora Jus 
Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 18.  
56 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 83.  
57  Nesse sentido, Donaldo Armelin: “De todo o exposto, pode-se concluir que a coisa julgada material não é 
atributo essencial da prestação jurisdicional assegurada pela garantia da inafastabilidade da jurisdição, ínsita no 
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição e hoje recortada pela existência de meios alternativos de resolução de 
disputas, notadamente pela arbitragem, cuja constitucionalidade foi, recentemente, declarada pelo Supremo 
Tribunal Federal. Isso implica reconhecer que a coisa julgada e seus efeitos são manejados pelo Legislador 
segundo critérios de ordem prática, no interesse da estabilidade das decisões judiciais, quando esta se faz 
necessária em razão do princípio da segurança jurídica” (Ibid. p. 91).  
58 THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 182.   
59 Ibid. p. 182.   
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Diante desse cenário, no qual a coisa julgada material reflete a preocupação com a 

segurança jurídica, observa-se um "eterno conflito"60 entre tal princípio com a busca precípua 

pela justiça das decisões, indagando-se, atualmente, até que ponto os efeitos de uma sentença 

poderiam tornar-se imutáveis e indiscutíveis independentemente de seu conteúdo se coadunar 

ou não com o princípio da justiça ou com os demais preceitos constitucionais, dando origem à 

tese da relativização da coisa julgada, conforme se passa a demonstrar a seguir.   

 

3.1 Precedentes jurisprudenciais e doutrinários acerca da relativização da coisa julgada 

em casos de conflito com demais garantias constitucionais 

 [....] a relativização da coisa julgada só tem cabimento em situações 
excepcionalíssimas, nas quais a segurança jurídica tiver que ceder  em  favor  de  
outros  princípios  ou  valores  mais  importantes [...].61 

Além das hipóteses expressas de cabimento da ação rescisória, no âmbito da qual é 

permitido desconstituir a imutabilidade dos efeitos de uma decisão judicial e exarar um novo 

julgamento acerca de matéria já apreciada, há um movimento recente acerca da possibilidade 

de relativizar a coisa julgada material em situações atípicas, alheias ao rol taxativo do 

dispositivo legal, notadamente quando é questionada a justiça ou a constitucionalidade 

daquele comando.   

Com efeito, ao analisar os errores in procedendo e errores in judicando contemplados 

pelo Art. 966 do Código de Processo Civil, é possível observar que o legislador não se pautou 

no critério da justiça de uma decisão para viabilizar a sua rediscussão mesmo após o trânsito 

em julgado62. Nada impede, todavia, que um decisum injusto pode ser reformado através de 

tal ação autônoma de impugnação pela via reflexa: isto é, tão somente porque se enquadra em 
                                                
60 THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 183.  
61 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt no AgInt no AREsp 172.277/AL, Quarta Turma, Rel. Min. 
Marco Buzzi, j. 16 Mai. 2017. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1603569&num_
registro=201200910788&data=20170523&peticao_numero=201700115142&formato=PDF. Acesso em 10 Nov. 
2020. p. 01. 
62 Nesse sentido, Donaldo Armelin: “O certo, contudo, é que nenhum dos instrumentos processuais direcionados 
a afastar direta ou indiretamente a coisa julgada material leva em consideração a justiça da decisão. Com efeito, 
tanto a ação rescisória prevista no art. 485 do CPC, como a ação anulatória contemplada no art. 486 do mesmo 
Código não cogitam de decsisões injusta como alvo de sua atuação. O mesmo sucede com a ação declataória - 
querela nullitatis insanabilis - de inexistência de relação processual relativamente ao réu do processo de onde 
emanou a decisão atacada sob tal fundamento. É o que também ocorre com os embargos de devedor previstos no 
inciso I do art. 741 do CPC, que, não atacando diretamente a decisão exequenda, inibe-lhe a eficácia executória, 
ad instar do disposto no parágrafo único desse mesmo artigo, inserido no CPC mediante a Medida Provisória n 
2.180 de 24 de agosto de 2001, ainda não convertida em lei mas vigente em virtude de sucessivas reedições” 
(ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 91).  
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uma das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal - e não porque se apoia 

diretamente no ideal da justiça63.  

Dessa forma, o debate que ora se apresenta consiste na possibilidade de revisitar a 

decisão transitada em julgado conforme a adequação ou não de seu conteúdo ao valor da 

justiça, de modo a preconizá-lo em face da segurança jurídica advinda da coisa julgada 

material, sob o fundamento de que não seria "legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar 

a eternização de incertezas"64. Com efeito, trata-se de um embate há muito estudado nos 

campos doutrinário e jurisprudencial, cuja solução ainda se mostra em construção, na medida 

em que "[...] o processo é instrumento de acesso à justiça, mas não há justiça sem segurança 

jurídica. É o equilíbrio entre esses valores que permitirá a busca de uma solução adequada 

para este problema"65. 

Conforme sistematização proposta por Luiz Guilherme Marinoni66, a tese acerca da 

relativização da coisa julgada material é pautada, basicamente, em três pilares: (i) 

proporcionalidade, (ii) instrumentalidade e (iii) legalidade.  

Em relação à (i) proporcionalidade, o argumento principal reside no fato de que o 

princípio da segurança jurídica não ostenta natureza absoluta, devendo ser analisado em 

equilíbrio com as demais garantias resguardadas no mesmo patamar hierárquico, sendo de 

rigor que a coisa julgada material possa ceder em determinadas hipóteses, diante de uma outra 

máxima constitucional digna de proteção no caso concreto67. Assim, a segurança jurídica não 

poderia prevalecer sempre a priori e em detrimento de outros valores igualmente assegurados 

pela Constituição Federal. 

De outro lado, sob a ótica da (ii) instrumentalidade, é possível observar que o 

processo, na sua dimensão instrumental, é entendido como um meio que só se legitima em 

função dos fins perseguidos pelo próprio Estado Democrático de Direito68, de tal sorte que 

uma decisão somente será dotada de sentido se estiver pautada pelo ideal da justiça. Assim, 

seria incoerente impedir a reconsideração de uma decisão injusta sob o pretexto de evitar 
                                                
63  Ibid. p. 95. 
64  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, 31/78, 2001. p. 38.  
65 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 17.  
66 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 265. 
67 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 265.  
68 DINAMARCO, Cândido. A instrumentalidade do processo, 14ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. 
pp. 177/178.  
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incertezas ou a eternização dos litígios, na medida em que os institutos de direito processual e 

os demais princípios constitucionalmente resguardados não são um objetivo em si mesmo, 

mas têm a finalidade precípua de promover o acesso à ordem jurídica justa69.  

Por fim, no tocante à (iii) legalidade, há quem sustente que o ordenamento jurídico 

jamais poderia conferir a proteção da coisa julgada a uma decisão que afronte notadamente a 

Constituição Federal, na medida em que a inconstitucionalidade seria o vício mais grave que 

pode macular quaisquer atos emanados do Poder Público, jamais podendo ser chancelado pela 

autoridade da res iudicata. Dessa forma, a irrecorribilidade de uma sentença não modifica o 

fato de seu conteúdo se mostrar contra legem, sendo de rigor, nesses casos, a sua modificação 

posterior ao trânsito em julgado para fins de adequação aos preceitos constitucionais. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tese da relativização da coisa julgada 

encontrou guarida nos casos de repropositura de ação de investigação de paternidade com 

fundamento em exame superveniente de DNA, a partir do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 363.899/DF, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa encontra-se 

transcrita abaixo:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM 
FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE 
EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA 
REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM 
RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA 
DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU 
DIREITO DE PERSONALIDADE.     
1. É dotada de repersussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura 
de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as 
mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte 
interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o 
Estado não ter custeado a produção dessa prova. 
2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de 
paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo 
genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio 
de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal 
vínculo.   
3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito 
fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 
personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à 
igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da 
paternidade responsável.  

                                                
69 Nesse sentido, Eduardo Juan Couture: “O direito não é um fim, mas um meio. Na escala dos valores, não 
aparece o direito. Aparece, no entanto, a justiça, que é um fim em si, e a respeito da qual o direito é tão-somente 
um meio para atingi-la. A luta deve ser, pois, a luta pela justiça” (COUTURE, Eduardo Juan. Os mandamentos 
do advogado, 3ª Edição. Tradução brasileira de Ovídio Baptista da Silva e Carlos Otávio Athayde. Porto Alegre: 
Fabris, 1987. p. 40).  
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4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto 
com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação 
a pessoa identificada. 
5. Recursos extraordinários conhecidos e providos.70 

Com efeito, no decorrer do voto, o relator pondera que "a decisão recorrida, ao optar 

pela prevalência do princípio da intangibilidade da coisa julgada, ofuscou um direito 

fundamental do autor da ação, de tentar ver reconhecida sua origem genética"71. Diante desse 

cenário, o Supremo Tribunal Federal autorizou a repropositura da ação com fundamento no 

exame de DNA, visando a resguardar o direito fundamental à busca da identidade genética, 

constitucionalmente assegurado como corolário dos direitos de personalidade do recorrente.  

Tal entendimento foi amplamente reproduzido no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, a exemplo da posição adotada pelo Min. Marco Buzzi no sentido de "dar prevalência 

ao princípio da verdade real, admitindo-se, até mesmo, a relativização ou flexibilização da 

coisa julgada para realização de perícia com material genético (DNA)"72. Nesse mesmo 

sentido, posicionaram-se os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 

Cueva, Nancy Andrighi, Maria Isabel Gallotti, Marco Aurélio Bellizze, Raul Araújo, Moura 

Ribeiro, João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão73, dentre outros.  

Ainda em seu voto proferido no âmbito do Recurso Extraordinário nº 363.899/DF, o 

Min. Dias Toffoli ressalta diversos posicionamentos exarados pelos demais integrantes 

daquela Corte Superior e do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que a relativização 

da res iudicata já era defendida e operada há muito pelos Tribunais Superiores74. A esse 

respeito, convém destacar, a título exemplificativo, a decisão monocrática de lavra do Min. 

Cezar Peluso na Ação Cautelar nº 2.182/DF, no âmbito da qual foi suscitada a possibilidade 

de relativização da coisa julgada em casos de colisão entre direitos fundamentais:  
                                                
70 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 363.889/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02 Jun. 2011. 
(Grifos nossos).  
71 Id. RE 363.889/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02 Jun. 2011, p. 37. (Grifos nossos). 
72 Id. AgInt no AgInt no AREsp 1.269.554/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06. Out. 2020. 
73 Cf., respectivamente: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1816042/MG, Terceira Turma, Rel. Min. 
Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26 Nov. 2019; Id. AgInt no AREsp 1215274/MG, Terceira Turma, Rel. Ricardo 
Villas Boas Cueva, j. 25. Fev. 2019; Id. REsp 1632750/SP, Terceira Turma, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy 
Andrighi, j. 24 Out. 2017; Id. AgInt no AREsp 665.381/SP, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 
j. 27 Abr. 2017; Id. AgInt no REsp 1417628/MG, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 28 
Mar. 2017; Id. REsp 1071458/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 07 Mar. 2017 Id.  REsp 
1374778/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 18 Jun. 2015; Id. REsp 1375644/MG, Terceira 
Turma, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 01 Abr. 2014; Id. REsp 1188280/SC, Quarta Turma, 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20 Jun. 2013. 
74 Nesse sentido, o Ministro cita os seguintes julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da 
relativização da coisa julgada em casos de investigação de paternidade: REsp n. 226.436/PR, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 04.02.2002; REsp n. 826.698/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, DJe 23.05.2008; REsp n. 427.117/MS, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ 16.02.2004; REsp n. 
4.987/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 28.12.1991. (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. RE 363.889/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02 Jun. 2011). 
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Esse direito fundamental à segurança jurídica não é, como todos os demais, 
absoluto, podendo ceder em caso de conflito concreto com outros direitos de igual 
importância teórica. Ora, somente em hipótese nítida de colisão entre direitos 
fundamentais é que se pode admitir, em tese, a chamada 'relativização da coisa 
julgada', mediante ponderação dos respectivos bens jurídicos, com vistas à solução 
do conflito.75 

Sob outra perspectiva, e antes mesmo do julgamento do leading case pelo Supremo 

Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já havia permitido a flexibilização da res 

iudicata para rever a avaliação de imóveis em casos de desapropriação, sob o pretexto de 

assegurar o direito dos particulares à justa indenização, previsto no art. 5º, inciso XXIV da 

Constituição Federal.  

De acordo com o Ministro José Augusto Delgado, um dos precursores da tese da 

relativização no âmbito daquela Corte Superior, "a coisa julgada não deve ser via para o 

cometimento de injustiças"76, de tal sorte que a sua "carga imperativa"77 deveria ceder em 

determinadas situações, em prol do alinhamento do conteúdo do decisum com o ideal da 

justiça. Dessa forma, os efeitos da sentença, que são imutabilizados pela autoridade da coisa 

julgada, "devem prestar homenagem absoluta aos princípios da moralidade, da legalidade, da 

razoabilidade, de proporcionalidade e do justo"78, de tal sorte que "a grave injustiça não deve 

prevalecer em época alguma"79.  

Ao relatar o Recurso Especial nº 240.712/SP, julgado em 15 de fevereiro de 2000, no 

âmbito do qual o Estado de São Paulo buscava reaver as quantias já pagas a título de 

indenização pela desapropriação do Parque Estadual de Jacupiranga, fixadas no âmbito de 

sentença transitada em julgado, o Ministro ponderou "ser impossível a coisa julgada, só pelo 

fundamento de impor segurança jurídica, sobrepor-se aos princípios da moralidade pública e 

da razoabilidade nas obrigações indenizatórias assumidas pelo Estado"80.  

                                                
75 Id. AC 2.182/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 12 Nov. 2008. (Grifos nossos).  
76 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas. Revista 
de Processo (RePro), São Paulo, v. 26, n. 103, p. 09/36, Jul./Set. 2001. p. 31.  
77 Ibid. p. 31.  
78 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas. Revista 
de Processo (RePro), São Paulo, v. 26, n. 103, p. 09/36, Jul./Set. 2001. p. 17.  
79 Ibid. p. 20. 
80 Cf. a ementa: “PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS. COISA JULGADA.1.Efeitos da 
tutela antecipada concedidos para que sejam suspensos pagamentos de parcelas acordados em cumprimento a 
precatório expedido. 2. Alegação, em sede de Ação Declaratória de Nulidade, de que a área reconhecida como 
desapropriada, por via de Ação Desapropriatória Indireta, pertence ao vencido, não obstante sentença trânsito em 
julgado. 3. Efeitos de tutela antecipada que devem permanecer até solução definitiva da controvérsia. 4. 
Conceituação dos efeitos da coisa julgada em face dos princípios da moralidade pública e da segurança 
jurídica. 5. Direitos da cidadania em face da responsabilidade financeira estatal que devem ser assegurados. 6. 
Inexistência de qualquer pronunciamento prévio sobre o mérito da demanda e da sua possibilidade jurídica. 7. 
Posição que visa, unicamente, valorizar, em benefício da estrutura social e estatal, os direitos das partes 
litigantes. 8. Recurso provido para garantir os efeitos da tutela antecipada, nos moldes e nos limites concedidos 
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A partir de então, o Ministro reproduziu tal entendimento em outras ocasiões, a 

exemplo do Recurso Especial nº 499.217/MA, julgado em 26 de abril de 2004, ao ressaltar 

que "não se pode acolher a invocação da supremacia da coisa julgada", devendo "resguardar-

se, nesse atuar, maior proximidade com a garantia constitucional da justa indenização"81.  

Nesse mesmo sentido, no âmbito do Recurso Especial nº 602.636/MA, ponderou-se 

que "inobstante em decisão anterior já transitada em julgado se haja definido o valor da 

indenização, é diante das peculiaridades do caso concreto que se pode estudar a necessidade 

da realização de nova avaliação"82. Nesse caso, restou decidido, ao final, a realização de nova 

                                                                                                                                                   
em primeiro grau”. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 240.712/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José 
Delgado, j. 15 Fev. 2000) (Grifos nossos). 
81 Cf. a ementa: “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM 
JULGADO. FASE EXECUTÓRIA. NOVA AVALIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. COISA 
JULGADA. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA JUSTA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial 
intentado contra acórdão que, apoiando decisão monocrática designadora de nova perícia na área objeto de ação 
expropriatória, em fase de execução, repeliu argumentos de ofensa ao instituto da coisa julgada. 2. A 
desapropriação, como ato de intervenção estatal na propriedade privada, é a forma mais drástica de manifestação 
do poder de império, isto é, da soberania interna do Estado sobre os bens existentes no território nacional, sendo 
imprescindível a presença da justa indenização como pressuposto de admissibilidade do ato expropriatório. 3. 
Não obstante em decisão anterior já transitada em julgado se haja definido o valor da indenização, diante 
das peculiaridades do caso concreto não se pode acolher a invocação de supremacia da coisa julgada. O 
aresto de segundo grau levou em consideração fatos e circunstâncias especiais da lide a indicarem a ausência de 
credibilidade do laudo pericial. 4. Perfeita razoabilidade em ato judicial de designação de nova perícia 
técnica no intuito de se aferir, com maior segurança, o valor real no mercado imobiliário da área em 
litígio sem prejudicar qualquer das partes envolvidas. Resguarda-se, nesse atuar, maior proximidade com 
a garantia constitucional da justa indenização, seja pela proteção ao direito de propriedade, seja pela 
preservação do patrimônio público. 5. Em face dos fatores valorativos, a força probatória das perícias técnicas 
é inestimável, colaborando no sentido jurídico de que a desapropriação se consuma nos limites da legalidade. 6. 
Inocorrência de violação aos preceitos legais concernentes ao instituto da res judicata. Conceituação dos seus 
efeitos em face dos princípios da moralidade pública e da segurança jurídica. Confirmação do acórdão que 
apoiou as determinações construídas pelo magistrado de 1ª instância no sentido de valorizar prova pericial, 
aproximando-se ao máximo da realidade dos fatos. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
improvido”. (Id. REsp 499.217/MA, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 22 Jun. 2004) (Grifos nossos). 
82 Cf. a ementa: “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. FASE EXECUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE 
NOVA AVALIAÇÃO. FIXAÇÃO DA TERRA NUA INCLUINDO A COBERTURA FLORÍSTICA. ART. 12 
DA LEI 8.629/93. 1. Recurso especial intentado contra acórdão, exarado em agravo de instrumento, que 
reformou decisão monocrática designadora de nova perícia na área objeto da ação expropriatória, em fase de 
execução, por entender que o juiz de primeiro grau elevou premissa fática equivocada quanto aos cálculos, para 
chegar à conclusão adotada. 2. A desapropriação, como ato de intervenção estatal na propriedade privada, é a 
forma mais drástica de manifestação do poder de império, sendo imprescindível a presença da justa indenização 
como pressuposto de admissibilidade do ato expropriatório. 3. Posicionamento do Relator: filiação à corrente 
que entende ser impossível a res judicata, só pelo fundamento de impor segurança jurídica, sobrepor-se 
aos princípios da moralidade pública e da razoabilidade nas obrigações indenizatórias assumidas pelo 
Estado. Esse pensamento não nega a proteção do direito subjetivo de qualquer uma das partes, pelo contrário, a 
sua preservação apresenta-se devidamente fortalecida quando a decisão operante da coisa julgada vivifica sem 
qualquer ataque a princípios maiores constitucionais e que se refletem na proteção da cidadania. 4. Há 
razoabilidade em ato judicial de determinação de nova perícia técnica no intuito de se aferir, com maior 
segurança, o valor real no mercado imobiliário da área em litígio sem prejudicar qualquer das partes 
envolvidas. Resguarda-se, nesse atuar, maior proximidade com a garantia constitucional da justa 
indenização, seja pela proteção ao direito de propriedade, seja pela preservação do patrimônio público. 5. 
Inobstante em decisão anterior já transitada em julgado se haja definido o valor da indenização, é diante 
das peculiaridades do caso concreto que se pode estudar a necessidade da realização de nova avaliação. 6. 
Reforma do acórdão que afastou a designação de nova perícia. 7. Recurso especial provido”. (SUPERIOR 



26 
 

perícia para avaliar a área desapropriada em questão, afastando os efeitos da decisão já 

transitada em julgado que havia homologado os termos da avaliação anterior.  

Em relação aos posicionamentos dos demais integrantes do Superior Tribunal de 

Justiça, convém destacar aquele exarado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do 

Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 12.581/RN em 08 de junho de 2011, no bojo do 

qual foi endossada a tese já antecipada pelo Min. Cesar Peluso, conforme mencionado acima, 

de modo a permitir a relativização da coisa julgada nos casos de conflitos entre direitos 

fundamentais:  

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA 
MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DA 
EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 
ADMISSIBILIDADE SOMENTE EM SITUAÇÕES 
EXCEPCIONALÍSSIMAS, DE COLISÃO ENTRE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. CAUTELAR EXTINTA.  
- Somente na hipótese de colisão entre direitos fundamentais é que se deve 
admitir, pelo menos em tese, a chamada 'relativização da coisa julgada', fazendo-se 
uma ponderação dos bens envolvidos, com vistas a resolver a conflito e buscar a 
prevalência daquele direito que represente a proteção a um bem jurídico 
maior.  
- Apenas nas situações de colisão entre direitos fundamentais é que é cabível 
suspender, via provimento cautelar, a execução da decisão rescindenda, a fim de que 
outro direito fundamental em jogo, que represente a proteção a um bem jurídico 
maior do que aquele da segurança jurídica decorrente da coisa julgada, prevaleça. - 
Agravo não provido.83 

Trazendo mais concretude à aludida hipótese de colisão entre direitos fundamentais, o 

Ministro Gurgel de Faria, em agosto de 2018, permitiu a relativização da res iudicata visando 

a resguardar o direito à saúde: em demanda na qual a autora pleiteava o fornecimento de um 

fármaco diverso daquele fixado na sentença transitada em julgado, relativo ao tratamento da 

mesma efemeridade, o relator destacou que "não há que falar em ofensa à coisa julgada", 

considerando, acima de tudo, "o bem jurídico pleiteado na presente demanda, – garantia do 

direito constitucional à saúde (art. 196 da CF) –, bem como os princípios da celeridade 

processual e instrumentalidade das formas"84. Tal posicionamento foi endossado recentemente 

pelo Ministro Herman Benjamin, permitindo "a  relativização   da   coisa   julgada   em  

situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor  de  

outros  princípios  ou  valores  mais importantes, como o direito à saúde"85. 

                                                                                                                                                   
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 602.636/MA, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 01 Abr. 2004) 
(Grifos nossos).   
83 Id. Ag na MC 12.581/RN, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08 Jun. 2011. (Grifos nossos).  
84 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AREsp 911.992/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, 
Primeira Turma, DJe 31 Ago. 2018.  
85 Id. REsp 1.795.761/SE, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 16 Mai. 2019.  
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Nesse sentido, a tendência de permitir a relativização da coisa julgada em situações 

atípicas também encontrou renomados precursores no campo doutrinário, a exemplo de 

Cândido Rangel Dinamarco e Humberto Theodoro Júnior que defendem, respectivamente, a 

flexibilização da res iudicata sob a ótica da injustiça e da inconstitucionalidade do conteúdo 

das decisões transitadas em julgado, conforme sistematização proposta por Nelson Nery Jr:  

Alegando que a coisa julgada tem regulamento em lei ordinária e que a sentença não 
pode ser inconstitucional e deve ser justa, verifica-se certa tendência de setores da 
doutrina e da jurisprudência de desconsiderar essa mesma coisa julgada, sob dois 
argumentos básicos: (a) coisa julgada injusta, não terá feito coisa julgada; (b) 
coisa julgada inconstitucional; se a coisa julgada for inconstitucional, não 
poderá prevalecer.86 

Iniciando a exposição pela tese endossada por Humberto Theodoro Júnior, o autor 

ressalta, antes de mais nada, que o princípio da segurança jurídica é dotado de relatividade, 

devendo sempre ser analisado em equilíbrio com as demais garantias constitucionais "de igual 

ou maior significado"87. O autor cita, ainda, as lições de Giuseppe Chiovenda, segundo o qual 

"a coisa julgada não é absoluta e necessária"88, de tal sorte que seria aconselhável sacrificá-la 

em determinadas hipóteses "para evitar o inconveniente e o mal maior, que resultariam da 

manutenção de uma sentença intoleravelmente injusta"89.  

Em artigo publicado em coautoria com Juliana Cordeiro de Faria, ambos ressaltam que 

a autoridade da coisa julgada deve ceder nas hipóteses em que há alguma afronta à 

Constituição Federal, na medida em que a inconstitucionalidade é o vício mais grave de que 

pode padecer um ato emanado do Poder Público - seja no âmbito Legislativo, seja no 

Judiciário:  

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 
Constituição. 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?.90 

                                                
86 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, 6ª Edição. São Paulo: RT, 2004. p. 505. (Grifos nossos).  
87 THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 209.  
88 Ibid. p. 187.  
89 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, vol. III, 3ª Edição. Tradução de J. Guimarães 
Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 274 apud THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro 
de. O tormentoso problema da inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, 
Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 
179. (Grifos nossos). 
90 THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 187.  
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Nesse sentido, os autores preocupam-se em esclarecer os contornos conferidos à coisa 

julgada no âmbito da Constituição Federal, elucidando que a preocupação do legislador era 

tão somente consagrar o princípio da irretroatividade da lei nova. Com efeito, "a noção de 

intangibilidade da coisa julgada (...) não tem sede constitucional"91, sendo definida no campo 

infraconstitucional - a saber, no Código de Processo Civil -, de tal sorte que o referido 

instituto "de modo algum pode estar imune ao princípio da constitucionalidade, 

hierarquicamente superior"92.  

Com efeito, ao trazer à tona a ideia da coisa julgada inconstitucional, os autores 

ressaltam que a mera necessidade de conferir estabilidade às decisões judiciais jamais teria o 

condão de chancelar a inconstitucionalidade de tais comandos: 

A tese que sustentamos, todavia, não se ampara apenas e singelamente na 
injustiça da sentença. O que pretendemos é que há um tipo de injustiça muito mais 
grave do que o decorrente da ilegalidade ou da contravenção ética. Trata-se da 
vulneração pela sentença de algum preceito ou mandamento constitucional (...) 
Nessa ordem de ideias, a inconstitucionalidade instalada na sentença trânsita em 
julgado não impediria o seu reconhecimento, uma vez que nesse tipo de regime 
nenhum ato de autoridade pode se contrapor à supremacia da Carta Magna.  
Em suma, a insustentabilidade da força da res iudicata não seria consequência da 
injustiça da sentença apenas, mas sempre e necessariamente de sua total invalidade 
em face da Constituição.93 

Dessa forma, é possível observar que os autores não sustentam a tese da relativização 

da coisa julgada meramente sob a ótica da injustiça de uma decisão, propondo um cotejo entre 

"o conteúdo da sentença e os valores tutelados pela Constituição"94, sendo de rigor a 

flexibilização da res iudicata ante a "gravidade extrema"95 e a "necessária e inevitável 

reparação"96 de tal ofensa.   

Ao analisar os mecanismos de controle das decisões transitadas em julgado em 

descompasso com a Constituição Federal, os autores destacam que se tratam de hipóteses de 

nulidade do decisum, que não se sujeitam a prazos prescricionais ou decadenciais, pelo que, 

em tese, "nem sequer seria necessário o uso da rescisória"97 para desconstituí-la e exarar um 

novo julgamento sobre a matéria. Dessa forma, em se tratando de sentença nula de pleno 

direito - devido à gravidade de qualquer ato contrário aos preceitos constitucionais -, as partes 

                                                
91 Ibid. p. 190.  
92 Ibid. p. 190.  
93 Ibid. p. 209. (Grifos nossos).  
94 THEODORO JÚNIOR. Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. O tormentoso problema da 
inconstitucionalidade da sentença passada em julgado. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 179/224. p. 207.  
95 Ibid. p. 220. 
96 Ibid. p. 220.  
97 Ibid. p. 196.  
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poderiam "propor qualquer ação comum tendente a reexaminar a mesma relação jurídica 

litigiosa, inclusive uma ação declaratória ordinária"98. 

De outro lado, Cândido Rangel Dinamarco sustenta a ponderação entre a segurança 

jurídica resguardada pela coisa julgada material e os demais princípios constitucionais - a 

saber, o ideal da justiça -, na medida em que "o processo deve ser realizado e produzir 

resultados estáveis tão logo quanto possível, sem que com isso se impeça ou prejudique a 

justiça dos resultados que ele produzirá"99.  

Com efeito, Dinamarco ressalta que o valor da segurança jurídica não é absoluto, 

porquanto deve conviver com "outro valor de primeiríssima grandeza, que é o da justiça das 

decisões judiciárias"100, resultando, ao fim e ao cabo, na aludida ponderação entre os 

princípios constitucionais suscitada anteriormente.  

 Como respaldo da sua argumentação, o autor também ressalta a sistemática das tutelas 

de urgência concedidas inaudita altera parte, que seriam um exemplo relevante em que os 

princípios do contraditório e da segurança jurídica cedem ante a necessidade imediata de 

promover o acesso à justiça. Nesse mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier e José 

Miguel Garcia Medina também destacam a importância da ponderação entre tais princípios no 

âmbito da concessão das tutelas de urgência:  

É o princípio da proporcionalidade, por exemplo, que ilumina a resolução da questão 
relativa à constitucionalidade/inconstitucionalidade das liminares concedidas sem a 
ouvida da outra parte. O excessivo apego ao princípio do contraditório, que 
tornaria inconstitucional esta concessão, frustra, nesses casos, a efetividade do 
processo (= produção de decisões 'úteis' para a outra parte). A ponderação dos 
dois valores (e é essa a função do princípio da proporcionalidade) leva ao resultado 
de se considerar em harmonia com a Constituição Federal decisão tomada nessas 
condições, se preenchidos seus requisitos.101  

Como não poderia deixar de ser, Dinamarco também defende a tese da relativização da 

coisa julgada sob a ótica da instrumentalidade do processo, na medida em que os princípios 

constitucionalmente resguardados, tal como a segurança jurídica, não são um objetivo em si 

mesmo, mas têm a finalidade precípua de promover o acesso à ordem jurídica justa:  

Nenhum princípio constitui um objetivo em si mesmo e todos eles, em conjunto, 
devem valer como meios de melhor proporcionar um sistema processual justo, 

                                                
98 Ibid. p. 216.  
99 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 32. (Grifos nossos). 
100 Ibid. p. 36 
101 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 178. (Grifos nossos).  
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capaz de efetivar a promessa constitucional de acesso à justiça (entendida esta como 
obtenção de soluções justas - acesso à ordem jurídica justa).102 

Nesse mesmo sentido, convém destacar os ensinamentos de Donaldo Armelin, ao 

pontuar que o direito fundamental de acesso à justiça previsto na Constituição Federal não 

seria apenas “uma garantia de uma tutela jurisdicional qualquer, mas sim como direito a uma 

tutela justa. Portanto, não somente o acesso à ordem jurídica e sim o acesso a uma ordem 

jurídica justa"103.  

Assim, de acordo com os ensinamentos de Dinamarco, a relativização da coisa julgada 

se justifica na medida em que o princípio da segurança jurídica não ostenta natureza absoluta, 

devendo conviver e, acima de tudo, ceder ante o valor primordial de acesso à justiça (art. 5º, 

inciso XXXV, CF)104, uma vez que aquela garantia constitucional - assim como todos os 

demais institutos de direito processual civil - não são um objetivo em si mesmo, justificando-

se tão somente para a produção de resultados justos, finalidade máxima do ordenamento 

jurídico brasileiro105.  

Todavia, reconhecendo a dificuldade de elencar precisamente quais seriam as 

hipóteses em que a justiça devesse prevalecer em detrimento da segurança jurídica, 

Dinamarco busca indicar alguns critérios mais objetivos, capazes de oferecer segurança no 

trato da flexibilização da res iudicata106. Com efeito, a solução construída pelo autor seria no 

sentido de negar a própria formação da coisa julgada material no caso concreto, conforme se 

demonstrará a seguir.   

Como fio condutor de sua tese, Dinamarco retoma a ideia de que a coisa julgada 

possui a dimensão dos próprios efeitos substanciais da sentença sobre a qual incide, com o 

intuito de afirmar que aquela autoridade naturalmente não se verifica quando os efeitos 

projetados pela decisão são juridicamente impossíveis. Em outras palavras: "uma sentença 

portadora de efeitos juridicamente impossíveis não se reputa jamais coberta pela res judicata, 

porque não tem efeitos suscetíveis de ficarem imunizados por essa autoridade"107.  

                                                
102 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol. I. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2004. p. 96. (Grifos nossos). 
103 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 85 
104 Nesse sentido, Donaldo Armelin destaca que “O valor da justiça, destarte, permeia o texto constitucional 
consistindo no referencial mais elevado na estrutura axiológica que informa a Carta Magna”. (Ibid. p. 85).  
105 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 36 
106 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 55.  
107 Ibid. p. 60.  
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A título exemplificativo108, Dinamarco menciona decisões hipotéticas que violam 

garantias de ordem constitucional, como a declaração de recesso de algum Estado brasileiro, 

dispensando-o de prosseguir integrado com os demais entes federativos da República - 

violando, assim, o preceito do pacto federativo (art. 1º, caput, CF) -, ou a condenação de uma 

mulher a se prostituir perante o autor da demanda, em atenção ao cumprimento de uma 

cláusula contratual estipulada por ambos - infringindo os valores da integridade física e da 

dignidade humana (art. 1º, inciso III e art. 5º, CF)109.  

Nesses casos, a decisão emanada pelo Poder Judiciário esbarraria em razões de ordem 

constitucional, de tal sorte que seus efeitos jamais poderiam ser projetados no âmbito 

extraprocessual. Por um imperativo lógico, a autoridade da coisa julgada também não 

incidiria em tais hipóteses, dado que não há efeito substancial algum que se possa produzir e, 

consequentemente, se tornar imutável110.  

Analisando tal proposta sob a ótica da garantia da justa indenização (art. 5º, inciso 

XXIV, CF), Dinamarco afirma que são "constitucionalmente impossíveis"111 os efeitos 

projetados por uma decisão que fixe uma indenização absurdamente aquém ou acima do real, 

na medida em que eles colidiriam com tal preceito assegurado no âmbito da Constituição 

Federal. Assim, em não havendo efeitos substanciais suscetíveis de serem projetados, não se 

verificaria a incidência da coisa julgada material. Tal entendimento seria aplicável, ao fim e 

ao cabo, a toda e qualquer decisão que não se coaduna com razões de ordem constitucional:  

[...] mas o tema proposto é muito mais amplo, porque a fragilização da coisa 
julgada como reação a injustiças, absurdos, fraudes ou transgressão a valores 
que não comportam transgressão, é suscetível de ocorrer em qualquer área das 
relações humanas que são trazidas à apreciação do Poder Judiciário. Onde quer que 
se tenha uma decisão aberrante de valores, princípios, garantias ou normas 
superiores, ali ter-se-ão efeitos juridicamente impossíveis e portanto não incidirá a 
autoridade da coisa julgada material - porque, como sempre, não se concebe 
imunizar efeitos cuja efetivação agrida a ordem jurídico-constitucional.112 

                                                
108 Ibid. p. 58.  
109  Os exemplos então mencionados por Cândido Dinamarco foram alvo de severas críticas no campo 
doutrinário, a exemplo do que pontua José Carlos Barbosa Moreira: “Reconheça-se desde logo que os exemplos 
são, por assim dizer (sem ironia), pitorescos. Outra questão é saber se existe alguma probabilidade de que 
hipóteses tão esdrúxulas se concretizem no mundo rea (...) Com a devida vênia, e sem quebra do respeito à 
grande autoridade intelectual do jurista, os restantes dos exemplos parecem igualmente haver sido escolhidos a 
dedo, como outrora os livros destinados ad usum Delphini christiani”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 225/250. p. 237). 
110 Nesse sentido, decisões que afrontam razões de ordem constitucional não seriam impugnáveis via ação 
rescisória, na medida em que sequer são produzidos efeitos substanciais e, consequentemente, a autoridade da 
coisa julgada não é verificada no caso concreto.  
111  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 58.  
112 Ibid. p. 62.  (Grifos nossos). 
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Assim, Dinamarco chega à mesma conclusão adotada por Humberto Theodoro Júnior 

e Juliana Cordeiro de Faria, no sentido da coisa julgada inconstitucional, dado que "a 

irrecorribilidade de uma sentença não apaga a inconstitucionalidade daqueles resultados 

substanciais política ou socialmente ilegítimos, que a Constituição repudia"113. Desse modo, 

injustiças, absurdos e inconstitucionalidades jamais poderiam ser toleradas no ordenamento 

jurídico sob o pretexto de resguardar a coisa julgada material, com o intuito de evitar a 

eternização de litígios.  

Diante deste cenário, três seriam os meios processuais adequados para rediscutir a 

matéria já apreciada pelo Poder Judiciário: (i) a propositura de uma nova demanda, 

desconsiderando a coisa julgada (que, na visão de Dinamarco, sequer se formou no caso 

concreto, sendo descabida a ação rescisória); (ii) o ajuizamento de embargos à execução ou 

impugnação ao cumpirmento de sentença, nos termos art. 525, §§ 12-15 do CPC; bem como  

(iii) a alegação incidenter tantum no âmbito de outro processo, inclusive em peças de 

defesa114. 

Todavia, sem perder de vista o caráter excepcional de tais hipóteses, o autor ressalta 

que caberá aos juízes a tarefa de identificar as situações extraordinárias, notadamente 

marcadas por "absurdos, injustiças graves e transgressões constitucionais"115, que teriam o 

condão de mitigar a autoridade da coisa julgada material. Assim, é possível observar que 

Dinamarco defende a flexibilização deste instituto, sem olvidar-se de que consiste em "um 

trato extraordinário destinado a situações extraordinárias"116. 

De outro lado, sob a ótica das decisões que afrontam a Constituição Federal, 

Alexandre Freitas Câmara ressalta que a questão a ser enfrentada não consiste em desvendar 

se a sentença inconstitucional transita ou não em julgado - tal como sustenta Dinamarco, ao 

afirmar que, nesses casos, os efeitos substanciais não seriam projetados no âmbito 

extraprocessual e, consequentemente, não havia sobre o que se incidir a coisa julgada material 

-, mas sim desvendar se o conteúdo do decisum poderia ser revisto após o trânsito em 

julgado117.  

Com efeito, o autor não busca negar a própria formação da coisa julgada, mas defende 

a sua relativização em determinados casos, na medida em que “nem mesmo as garantias 

                                                
113 Ibid. p. 61.  
114 Ibid. p. 67.  
115 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 66.  
116 Ibid. p. 71.  
117 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 24.  
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constitucionais são imunes à relativização"118. Assim, nas hipóteses em que a coisa julgada 

material se choca com outros valores constitucionais, o Poder Judiciário estaria autorizado a 

afastá-la, fazendo prevalecer a outra máxima que se mostra mais relevante, através da 

ponderação dos interesses no caso concreto. 

Todavia, Alexandre Câmara ressalta que a mera injustiça de uma decisão não seria 

apta a permitir a flexibilização da coisa julgada, sob o risco de desaparecer completamente a 

estabilidade advinda deste instituto. Dessa forma, as partes poderiam pleitear a qualquer 

momento a reforma da sentença sob o pretexto de que seu conteúdo seria injusto, não 

subsistindo, ao final, qualquer justificativa que sustente a sua imutabilidade.  

Nesse sentido, o autor defende que a relativização da coisa julgada deveria ser 

autorizada através da utilização de algum fundamento constitucional, na medida em que a 

“inconstitucionalidade é o mais grave vício de que pode padecer um ato jurídico, não sendo 

possível aceitar a ideia de que o trânsito em julgado de uma sentença que contraria a 

Constituição seja capaz de sanar tal vício que é, à toda evidência, insanável"119.  

Nesse cenário, o pagamento da justa indenização nos casos de desapropriação e a 

repropositura das ações de investigação de paternidade com base em exame de DNA seriam 

dotadas justamente de tal respaldo constitucional - a saber, os arts. 5º, inciso XXIV e 1º inciso 

III, respectivamente -, que teriam o condão de permitir a rediscussão da matéria mesmo após 

o trânsito em julgado. Caso contrário, em não havendo qualquer fundamento constitucional, a 

decisão abarcada pela coisa julgada material somente poderia ser discutida pela ação 

rescisória, nas hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, sujeitas ao prazo decadencial de dois 

anos.  

 Como mecanismo processual para rediscutir a coisa julgada em tais hipóteses 

excepcionais, Alexandre Freitas Câmara defende que o inciso V do art. 966 “não pode ser 

interpretado literalmente, sendo certo que a rescindibilidade existirá sempre que a sentença 

transitada em julgado ‘violar direito em tese’’"120. Nesse cenário, seria cabível a ação 

rescisória nos casos de violação a normas constitucionais,  conforme o escopo proposto pelo 

autor, sem prejuízo dos demais meios idôneos capazes de permitir a análise da 

constitucionalidade de uma decisão, como aqueles previstos no art. 525, §§ 12-15 do CPC121.  

                                                
118 Ibid. p. 30.  
119 CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa Julgada Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 31.  
120 Ibid. p. 32.  
121 Ibid. p. 35.  
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Contudo, autor vai além e propõe o acréscimo de um novo parágrafo ao artigo 966 do 

CPC, de modo a esclarecer que a coisa julgada prevaleceria até o julgamento definitivo da 

ação rescisória, sendo permitido ao relator a suspensão liminar de seus efeitos caso estejam 

presentes os requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris. Além disso, Alexandre 

Freitas Câmara defende um tratamento diferenciado à ação fundada em violação a norma 

constitucional, de tal sorte que essa hipótese específica não se sujeitaria ao prazo decadencial 

de 2 anos previsto no dispositivo legal.  

De outro lado, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina também 

dão respaldo à tese da relativização da coisa julgada sob a ótica da instrumentalidade do 

processo sustentada por Dinamarco, ressaltando a ideia de que os institutos de direito 

processual, tais como a coisa julgada, servem primordialmente ao direito material:  

Só uma visão do processo, distorcida pela euforia da fase em que se descobriu que o 
processo, em sua complexidade, exigida pela sociedade moderna, podia consistir no 
objeto de uma ciência autônoma, é que pode dar origem a esta supervalorização dos 
fenômenos processuais em si mesmos, perdendo-se de vista a ideia de que o 
processo serve ao direito material e serve à sociedade. Esta, a principal dimensão 
do princípio da instrumentalidade das formas.122 

Com efeito, os autores também analisam o princípio da segurança jurídica em 

equilíbrio com as demais garantias constitucionais, de tal sorte que se mostraria necessário, 

em certos casos, abrir mão de soluções que preconizam a segurança jurídica para que seja 

adotado outro caminho que permita a obtenção de decisões mais "justas". Nesse cenário, a 

antecipação das tutelas e os atos de alienação em execução provisória de sentença seriam 

alguns dos sintomas reveladores de tal tendência123.  

Nesse sentido, os autores vão ao encontro da tese da relativização da coisa julgada 

material em casos de conflito com outros princípios de natureza constitucional, sugerindo uma 

interpretação mais abrangente da hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso 

V do art. 966 do Novo Código de Processo Civil, admitindo-se o ajuizamento da ação nos 

casos de afronta a "princípios jurídicos"124.  

Isso porque, atualmente, "o desrespeito a princípios jurídicos é muito mais nocivo para 

o sistema que a ofensa a dispositivos legais"125, de tal sorte que "a conclusão não poderia ser 

outra se não a de que o desrespeito a princípios deve entender-se hoje como alcançado pelo 
                                                
122 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 172. (Grifos nossos). 
123 Id. Relativização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª 
Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 385/408. p. 385.  
124  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 175.  
125 Ibid. p. 179.  
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art. 485, inc. V, do CPC"126 - correspondente, na sistemática no Novo Código de Processo 

Civil, ao art. 966, inciso V. Nesse sentido, convém também destacar o posicionamento 

exarado pelo Min. Celso Antônio Bandeira de Mello, segundo o qual a violação a um 

princípio seria muito mais grave do que uma afronta a um dispositivo legal127.  

Assim, um dos caminhos possíveis para evitar a permanência de situações indesejáveis 

no ordenamento jurídico ad aeternum seria o ajuizamento de ação rescisória com base em 

afronta a princípios jurídicos, superando uma leitura ultrapassada do inciso V do dispositivo 

legal, apegada à violação à letra expressa da lei: 

De fato, se se consegue demonstrar que a incidência dos princípios (que não 
incidiram) ou o afastamento de princípios (que deveriam ter incidido) deveria ter 
levado a uma decisão diferente da que foi proferida, não há como se deixar de 
equiparar esta situação à da ofensa da lei, para efeito de se considerar uma 
quaestio juris corrigível pela via dos recursos excepcionais e da ação rescisória.128 

Nesse cenário, os autores também ressaltam que os juízes se socorrem frequentemente 

em tais máximas para fundamentar suas decisões, de modo que estaria ultrapassada "a noção 

de princípio da legalidade como significativa de que o juiz deva decidir estritamente 

vinculado ao texto legal"129. Assim, considerando a importância dos princípios na 

caracterização do ordenamento jurídico como um todo, bem como a sua recorrente utilização 

no âmbito da fundamentação das decisões judiciais, seria viável flexibilizar a res iudicata nas 

hipóteses de violação nesse particular.  

Analisando a relativização da coisa julgada sob outro ponto de vista, Donaldo Armelin 

traz à tona o fato de que o sistema processual brasileiro é voltado à aceitação da verdade 

meramente formal, de tal sorte que uma sentença jamais poderia ser reputada como injusta 

(sob  ponto de vista processual) caso o julgador tenha se pautado nas provas colacionadas aos 

autos, sobre as quais foi aplicado, com exatidão, o direito vigente à época.  

Nesse cenário, ante a suficiência da verdade formal, seriam ungidas pela imutabilidade 

da coisa julgada material as decisões independentemente de sua compatibilidade com a 

situação substancial existente, não espelhada no processo:  

Evidencia-se que a questão retorna ao ponto de partida anterior, ou seja, a 
necessidade de se definir a respeito da aptidão do processo civil, que optou pela 
suficiência da verdade formal, de eliminar, mediante o estrito cumprimento de sua 

                                                
126 Ibid. p. 179. 
127 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1980. p. 230.  
128  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de 
relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 181. (Grifos nossos). 
129 Id. Relativização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª 
Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 385/408. p. 390.  
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disciplina, vale dizer, sempre que inexistir qualquer irregularidade ou invalidade a 
lhe toldar a higidez, a injustiça da decisão, e assim, gerar uma tutela 
jurisdicional formalmente justa, ainda que incompatível com a situação 
substancial real por ela regrada.130 

 Ao analisar o embate entre os princípios da justiça e da segurança jurídica, o autor 

ressalta que este último, “como elemento garantidor da consistência do tecido social, tem 

preponderado sobre aquele”131, de modo que a tendência observada tem sido no sentido de 

privilegiar a segurança jurídica, ainda que a decisão esteja em certo descompasso com o que 

seria entendido como justo no caso concreto.  

Todavia, o autor sustenta que o ordenamento jurídico "não deve acoroçoar a 

manutenção de situações gritantemente injustas”132, de tal sorte que não poderiam subsistir 

"hipóteses macroscópicas"133 de afronta a princípios constitucionais. Dessa forma, seria 

razoável a desconstituição da res iudicata "em razão da intensidade da injustiça do caso 

concreto ou do grau de sua colidência com os princípios informativos e fundamentais"134. 

Nesse sentido, o próprio autor destaca que tal entendimento, apesar de abrir uma via 

legítima para modificação dos julgados que afrontam a Constituição Federal, também agrega 

considerável dose de insegurança ao ordenamento jurídico135, na medida em que há uma 

grande dificuldade em estabelecer critérios objetivos que permitam a prevalência do valor da 

justiça sobre a segurança jurídica.  

Como alternativa, o autor defende uma "disciplina menos limitativa da ação 

rescisória"136, de modo a adaptar o termo inicial do prazo decadencial conforme o tipo do 

vício de que padece a decisão transitada em julgado. Além disso, o autor traz à tona outros 

instrumentos processuais, como a querela nullitatis insanabilis e a ampliação das hipóteses de 

impossibilidade jurídica do pedido, que seriam aptos a afastar a injustiça de decisões já 

transitadas em julgado, desde que "conveniente e dosimetricamente"137 utilizados. 

 

3.2 A problemática acerca da relativização da coisa julgada com base em critérios 

atípicos 

 
                                                
130 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 101. (Grifos nossos). 
131 Ibid. p. 103.  
132 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 103. (Grifos nossos). 
133 Ibid. p. 109.  
134 Ibid. (Grifos nossos)  
135 Ibid. p. 109.  
136 Ibid. p. 113.  
137 Ibid. p. 114.  
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Eu gosto da coisa julgada. Ruim com ela, muito pior sem ela. Relativizar a coisa 
julgada por critério atípico é exterminar a coisa julgada. 138 

Conquanto o ideal da justiça seja invocado como um dos maiores alicerces para 

permitir a relativização da coisa julgada, ao lado da constitucionalidade das decisões, não se 

pode olvidar do papel fundamental que o princípio da segurança jurídica também desempenha 

em meio a tal debate. A esse respeito, inspirado nas lições de José Carlos Barbosa Moreira, 

Donaldo Armelin pondera que “o legislador dos tempos modernos e não apenas no Brasil tem 

qualificado a injustiça de sentença como um mal menor, se confrontado com a necessidade 

da estabilidade das decisões judiciais configuradoras da certeza jurídica"139. Nesse mesmo 

sentido, Nelson Nery Jr. destaca que "o risco político de haver sentença injusta ou 

inconstitucional no caso concreto parece ser menos grave do que o risco político de instaurar-

se a insegurança geral com a relativização da coisa julgada"140.  

 Conforme mencionado no capítulo anterior, uma das hipóteses pioneiras no Brasil em 

que se permitiu a desconstituição da res iudicata foi a repropositura das ações de investigação 

de paternidade com base em exame de DNA, leading case examinado pelo Supremo Tribunal 

Federal.   

Ao examinar tal situação em particular, Luiz Guilherme Marinoni ressalta que não há 

necessidade de utilizar o argumento da proporcionalidade ou harmonização entre máximas 

constitucionalmente asseguradas, a saber o direito à descoberta da relação de filiação e a coisa 

julgada material, tal como preconizam diversos autores mencionados anteriormente. Isso 

porque, na sua visão, bastaria adequar o conceito de "documento novo", previsto no art. 485, 

VII do Código de Processo Civil de 1973, de modo que uma nova interpretação do referido 

dispositivo seria suficiente para permitir o ajuizamento da ação rescisória e desconstituir a 

coisa julgada, com base em critério tipificado na lei141.  

Nesse particular, convém destacar o posicionamento semelhante adotado por Teresa 

Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, in verbis: "se é admissível a ação 

rescisória com fundamento em documento novo, com muito mais razão deve-se admitir o 
                                                
138 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Nota do organizador à segunda edição In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). 
Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008 pp. 05/08. p. 07. (Grifos 
nossos).  
139 MOREIRA, José Carlos Barbosa.. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, 7ª Edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1998, pp. 214 e ss. apud ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER 
JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 
83/114. p. 93. (Grifos nossos). 
140 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. São Paulo: RT, 2004. p. 44. 
(Grifos nossos). 
141 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 279. 
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ajuizamento da ação rescisória com fundamento em exame pericial novo"142. Nesse mesmo 

sentido, José Carlos Barbosa Moreira também considera "perfeitamente razoável"143 a 

flexibilização do conceito de "documento novo", de modo a permitir o ajuizamento da ação 

rescisória nos casos de investigação de paternidade com base em exame pericial de DNA144.   

Com efeito, de acordo com Luiz Guilherme Marinoni, o fator determinante para 

permitir a rediscussão do julgado não seria a natureza do direito em si e a dimensão de sua 

importância - i.e., a descoberta da relação de filiação -, mas sim uma situação excepcional que 

poderia se agregar a direitos de quaisquer natureza, como o advento de uma tecnologia que 

sequer existia à época da decisão, por exemplo. Assim, a solução mais adequada seria uma 

nova interpretação das hipóteses de cabimento da ação rescisória, de modo a enquadrar novas 

realidades às categorias jurídicas já existentes, independentemente da natureza do direito, 

vinculando-as tão somente às excepcionalidades das circunstâncias:  

Trata-se de hipóteses em que se admite a relativização da coisa julgada em virtude 
de certas circunstâncias, que não são relativas apenas a um direito especial, mas sim 
a situações que podem marcar qualquer direito. Ou melhor, os casos de ação 
rescisória não abrangem margem para a desconsideração 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. 
Isso quer dizer 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. 
Nesse caso, entretanto, como não se tratará de considerar o direito material objeto da 
decisão acobertada pela coisa julgada material, mas sim uma circunstância que 
impede a idoneidade da decisão jurisdicional acerca do direito, não existirá como 
pensar em contrapesar esse direito com a coisa julgada, mas sim em uma 
interpretação da regra processual capaz de atender as situação que pulsam da 
realidade e não podem deixar de ser impostas às categorias jurídicas.145 

Com efeito, a ação de investigação de paternidade, sob tal ponto de vista, não seria um 

caso de apelo à proporcionalidade e à ponderação entre princípios constitucionais, de tal sorte 

que a sua resolução poderia se dar através da interpretação das hipóteses de cabimento da 

ação rescisória, evitando que "uma leitura fria e descompromissada do texto legal"146 impeça 

                                                
142  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. Relativização da coisa julgada. In: 
DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 385/408. p. 397. 
143 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 243.  
144 Ibid. p. 243.  
145 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 281. (Grifos nossos). 
146 Ibid. p. 281. 
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a aplicação mais adequada do referido instituto, impondo aos operadores do direito "o dever 

de ajustar os textos legais às necessidades da vida"147.   

De outro lado, Nelson Nery Jr. também afirma que a solução para eventual impasse 

nos casos de investigação de paternidade deveria consistir em uma “afirmação positiva do 

sistema”148, e não aquela que simplesmente desconsiderasse a res iudicata. Nesse particular, 

um entendimento alternativo, por exemplo, seria aquele segundo o qual a ação que transitou 

em julgado e a nova demanda proposta perante o Judiciário seriam processos diferentes, ante 

a distinção da causae petendi149, de modo que não estaria tecnicamente impedida a sua 

"repropositura".   

Ada Pellegrini Grinover, na elaboração de parecer sobre uma demanda de anulação de 

escritura de reconhecimento de paternidade150, também defende uma tese similar, sob a ótica 

"dos limites objetivos da coisa julgada, da correlação entre o objeto da demanda e o objeto da 

sentença"151, concluindo que as respectivas demandas diferem entre si, de acordo com seus 

objetos próprios, de modo que a propositura da ação declaratória de inexistência de relação de 

paternidade entre o mesmo autor e réu não seria obstada pela coisa julgada material.  

Ao analisar a relativização da res iudicata com base em prova superveniente de DNA, 

Nelson Nery Jr. também traz à tona o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada152. 

Nesse sentido, o dispositivo transitado em julgado mantém-se imutável não somente diante 

das alegações efetivamente deduzidas pelas partes ao longo do processo, mas também diante 

daquelas que poderiam ter sido suscitadas, mas não o foram (ainda porque a tecnologia não 
                                                
147 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. 1ª 
Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 595.  
148 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a Relativização (Desconsideração) da coisa julgada e o estado 
democrático de Direito.  In: NERY JÚNIOR, Nelson (Org.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 
Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004, pp. 287/306. p. 302. 
149  Ibid. p. 302. 
150 Cf. Parecer publicado em Informativo Incijuris, Joinville, v. 1, n. 10, p. 5-6, maio 2000, com a ementa “Coisa 
julgada. Limites objetivos. Objeto do processo. Pedido e causa de pedir. Trânsito em julgado de sentença de 
improcedência de ação de nulidade de escritura pública de reconhecimento de filiação. Possibilidade de 
ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação de filiação, fundada em ausência de vínculo 
biológico”. (apud DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 49). 
151 Cf. Parecer publicado em Informativo Incijuris, Joinville, v. 1, n. 10, p. 5-6, maio 2000, com a ementa “Coisa 
julgada. Limites objetivos. Objeto do processo. Pedido e causa de pedir. Trânsito em julgado de sentença de 
improcedência de ação de nulidade de escritura pública de reconhecimento de filiação. Possibilidade de 
ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação de filiação, fundada em ausência de vínculo 
biológico” (apud Ibid. p. 49). 
152 A esse respeito, convém destacar as lições de José Carlos Barbosa Moreira: “O que se protege com a 
autoridade da coisa julgada material (= o que se torna imutável) é só o resultado final do pleito; mas este fica 
protegido (=conserva-se imutável) sejam quais forem as questões que alguém pretenda suscitar para atacá-lo, 
ainda que delas se pudesse ter valido, no primeiro feito, como arma (de ataque ou de defesa), entretanto lá não 
utilizada” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 
material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus 
Podivm, 2008, pp. 225/250. p. 229).   
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existia à época). Com efeito, tendo em vista o enunciado do art. 508 do CPC153,  tornam-se 

irrelevantes quaisquer matérias que teriam o condão de alterar o desfecho do julgamento, 

ainda que não tenham sido sequer suscitadas pelas partes perante o órgão jurisdicional. Assim, 

a repropositura de ação de investigação de paternidade somente se justificaria caso a lei viesse 

a autorizar expressamente tal possibilidade: 

Existindo casos específicos identificados pela doutrina, que mereçam trata- mento 
diferenciado no que pertine à coisa julgada — por exemplo, investigação de 
paternidade secundum eventum probationis —, somente com a modificação da lei, 
nela incluindo a hipótese de exceção, é que poderão ser abrandados os rigores 
da coisa julgada. Sem expressa disposição de lei regulamentando a situação, 
não se poderá desconsiderar a coisa julgada.154 

Nesse sentido, apesar de divergirem entre si em alguns aspectos, é possível observar 

que Luiz Guilherme Marinoni e Nelson Nery Jr. sustentam que a solução mais adequada em 

tais hipóteses excepcionalíssimas não seria desconsiderar a coisa julgada, mas sim encontrar 

uma saída positiva dentro do ordenamento jurídico, à luz das hipóteses de cabimento da ação 

rescisória: seja através da interpretação do rol já existente, seja pela inclusão expressa de outra 

situação na letra da lei.  

De outro lado, abstraindo de tais exemplos específicos e analisando, como um todo, a 

tese da ponderação entre os princípios da segurança jurídica e da justiça, é possível observar 

que uma das críticas mais persistentes a esse respeito consiste no fato de que as aludidas 

teorias não explanam, em momento algum, o que se entende por "justiça" ou quais seriam as 

contribuições mais relevantes da filosofia do direito sobre tema, de modo que, ao fim e ao 

cabo, corre-se o risco de utilizar a acepção cotidiana de tal conceito, advinda do senso comum 

de um homem médio.  

Com efeito, havendo uma inconsistência acerca do conceito de justiça, Nelson Nery 

Jr.. afirma que relativizar a coisa julgada seria um "eufemismo para esconder-se a instalação 

da ditadura, de esquerda ou de direita, que faria desaparecer a democracia que deve ser 

respeitada, buscada e praticada pelo processo"155.  

Levando o argumento ao extremo, o autor ressalta que, à época do nazismo, Adolf 

Hitler sancionou uma lei que estipulava a injustiça de uma sentença como uma das causas de 
                                                
153  Cf. CPC, Art. 508. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas 
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. (BRASIL. 
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 17 Mar. 
2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 
Dez. 2020). 
154  NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a Relativização (Desconsideração) da coisa julgada e o estado 
democrático de Direito.  In: NERY JÚNIOR, Nelson (Org.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 
Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004, pp. 287/306. p. 306. (Grifos nossos). 
155  Ibid. p. 295. 
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sua rescindibilidade através da ação rescisória156, reforçando o caráter totalitário de tal 

instrumento, seja de esquerda, seja de direita, que jamais poderia ser admitido em um Estado 

Democrático, sob o risco de viabilizar o abuso de poder dos governantes. Nesse sentido, 

permitir a desconsideração da res iudicata seria adotar uma postura “pior do que os 

nazistas"157, que não ousaram a desconsiderá-la, criando uma nova hipótese de cabimento da 

ação rescisória, pautada no ideal da justiça.  

Nesse sentido, ninguém discorda que o ideal é “a manutenção da segurança jurídica 

sem sacrifício da justiça”158, de tal sorte que, em tese, o desejável seria que os desfechos de 

todas as demandas apreciadas pelo Poder Judiciário refletissem o princípio da justiça. 

Todavia, na ausência de uma teoria capaz de assegurar tal valor absolutamente para toda e 

qualquer situação, Luiz Guilherme Marinoni sustenta que a utilização da coisa julgada 

material, tal como prevista na legislação atualmente, seria a saída mais adequada, na tentativa 

de se evitar injustiças ainda maiores159.  

Tal argumento, por sua vez, é calcado nos ensinamentos de John Rawls, o qual leciona 

que: "the only thing that permit us to acquiesce in an erroneous theory is the lack of a better 

one; analogously, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an ever greater 

injustice"160. Com efeito, não seria justificável desconstituir um alicerce tão inerente à própria 

concepção do Estado de Direito sem uma sólida contrapartida.  

Luiz Guilherme Marinoni também pondera que "de nada adianta falar em direito de 

acesso à justiça sem dar ao cidadão o direito de ver o seu conflito solucionado 

definitivamente"161, de modo que, em alguns casos, a imutabilidade dos efeitos de uma 

sentença poderá produzir situações indesejáveis ao ordenamento jurídico - sem que, em razão 

disso, seja permitido simplesmente desconsiderar o instituto da res iudicata.  

                                                
156 Neste ponto, Nelson Nery Júnior ilustra que “Adolf Hitler assinou, em 15.7.1941, a Lei Para a Intervenção do 
Ministério Público no Processo Civil, dando poderes ao parquet para dizer se a sentença seria justa ou não, se 
atendia aos fundamentos do Reich alemão e aos anseios do povo alemão (art. 2º da Gesetz über die Mitwirkung 
des Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen [StAMG] - RGB1 I, p. 383.” (Ibid. pp. 295/296). 
157   NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a Relativização (Desconsideração) da coisa julgada e o estado 
democrático de Direito.  In: NERY JÚNIOR, Nelson (Org.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 
Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004, pp. 287/306. p. 295. 
158 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 99.  
159 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 281. 
160 RAWLS, John. A Theory of Justice. Oxford University Press, 1996. p. 4, apud Ibid. pp. 282/283. (Grifos 
nossos). 
161 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 266.  
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Nesse mesmo sentido, Nelson Nery Jr. afirma que entre o justo absoluto, situação 

hipotética em que todas as decisões refletem invariavelmente o ideal da justiça, e o justo 

possível, pautado na segurança jurídica através da coisa julgada material, o ordenamento 

jurídico brasileiro optou por este último, como um dos alicerces do próprio Estado 

Democrático de Direito: 

Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o sistema 
constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas 
democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo possível), que é 
consubstanciado na segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se 
a coisa julgada é negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da 
República brasileira.162 

Assim, o risco de haver uma sentença que não se coaduna com o valor da justiça seria 

menos grave se comparado àquele advindo da insegurança jurídica, caso seja permitida a 

modificação incessante da referida decisão, levando à eternização dos litígios. De acordo com 

José Carlos Barbosa Moreira, esse seria "o preço que o ordenamento entendeu razoável pagar 

como preservação de outros valores"163. 

A esse respeito, Donaldo Armelin destaca que o ordenamento jurídico brasileiro 

“aceita o risco da existência de sentenças materialmente injustas”164, desde que tenham sido 

observados todos os requisitos formais inerentes à prestação da tutela jurisdicional. Dessa 

forma, em atenção ao princípio da segurança jurídica, decisões em descompasso com a 

realidade também são revestidas pela autoridade da coisa julgada, sem qualquer discriminação 

nesse sentido.  

 Diante desse cenário, a opção adotada pelo legislador seria “uma exigência política e 

não propriamente jurídica; não é de razão natural, mas sim de exigência prática”165, conforme 

leciona Eduardo Juan Couture, de modo que o ordenamento jurídico confere imutabilidade às 

                                                
162 NERY JÚNIOR, Nelson. A polêmica sobre a Relativização (Desconsideração) da coisa julgada e o estado 
democrático de Direito.  In: NERY JÚNIOR, Nelson (Org.). Relativização da coisa julgada: Enfoque crítico. 
Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004, pp. 287/306. p. 288. (Grifos nossos) 
163 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 234.  
164 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 98. 
165 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do direito processual civil. Tradução brasileira de Rubens Gomes 
de Souza. São Paulo: Saraiva, 1946. p. 332 apud CÂMARA, Alexandre Freitas. Relativização da Coisa 
Julgada Material. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2ª Edição. 
Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 17/38. p. 21. 
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decisões independetemente de seu conteúdo, não havendo qualquer discriminação entre um 

decisum justo e injusto166.  

Há, ainda, outra objeção substancial à tese mencionada no capítulo anterior, segundo o 

qual a segurança jurídica deveria ceder ante a necessidade de "prevalecer o sentimento do 

justo"167. Com efeito, Ovídio Baptista da Silva ressalta que o conceito justiça pode variar no 

decorrer do tempo, conforme as orientações pessoais de cada indivíduo168, além de ressaltar 

um dos problemas mais alarmantes de tal proposta - a saber, a revisão ad eternum das 

decisões judiciais sob o mesmo pretexto da injustiça:  

De todos os argumentos concebidos pela doutrina, através dos séculos, para 
sustentar a necessidade de que os litígios não se eternizem, parece-me que o mais 
consistente reside, justamente, na eventualidade de que a própria sentença que 
houver reformado a anterior, sob o pressuposto de conter injustiça, venha a ser 
mais uma vez questionada como injusta; e assim ad aeternum, sabido, como é, 
que a justiça, não sendo um valor absoluto, pode variar, não apenas no tempo, mas 
entre pessoas ligadas a diferentes crenças políticas, morais e religiosas, numa 
sociedade democrática que se vangloria de ser tolerante e 'pluralista' quanto a 
valores.169 

A esse respeito, é possível observar um falso pressuposto de que a "segunda sentença" 

seria invariavelmente abarcada pela autoridade da res iudicata, dado que ela também poderia 

ser revista pelo mesmíssimo fundamento utilizado para desconstituir a "primeira coisa 

julgada". Dessa forma, não haveria qualquer justificativa para sustentar a intangibilidade da 

nova decisão exarada pelo Judiciário, na medida em que as partes poderiam questioná-la sob o 

pretexto de que seu conteúdo seria injusto e, assim, sucessiva e incessantemente. O mesmo se 

aplica à relativização da coisa julgada sob a ótica da inconstitucionalidade de seu conteúdo, 

conforme lecionam Gustavo Valverde e Araken de Assis:  

                                                
166 Nesse mesmo sentido, Donaldo Armelin: “De todo o exposto, pode-se concluir que a coisa julgada material 
não é atributo essencial da prestação jurisdicional assegurada pela garantia da inafastabilidade da jurisdição, 
ínsita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição e hoje recortada pela existência de meios alternativos de 
resolução de disputas, notadamente pela arbitragem, cuja constitucionalidade foi, recentemente, declarada pelo 
Supremo Tribunal Federal. Isso implica reconhecer que a coisa julgada e seus efeitos são manejados pelo 
Legislador segundo critérios de ordem prática, no interesse da estabilidade das decisões judiciais, quando esta se 
faz necessária em razão do princípio da segurança jurídica” (ARMELIN, Donaldo. Op cit. p. 91).  
167 DELGADO, José Augusto. Pontos polêmicos das ações de indenização de áreas naturais protegidas. Revista 
de Processo (RePro), São Paulo, v. 26, n. 103, p. 09/36, Jul./Set. 2001. p. 21.  
168 Nesse sentido, destacam-se as lições de Sérgio Nojiri: “Basta olharmos ao nosso redor para percebermos o 
alto grau de complexidade social que vivemos e percebermos que as opiniões a respeito do senso de justiça 
variam de grupos sociais para grupos sociais ou, em alguns casos, até mesmo de pessoa para pessoa. Não há uma 
uniformidade de pensamento a respeito de questões de justiça, de ética ou de moral” (NOJIRI, Sérgio. Crítica à 
teoria da relativização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada. 2ª 
Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008. pp. 351/370. p. 365).  
169 SILVA, Ovídio A. Baptista. Coisa Julgada Relativa?. DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.).  In: Relativização da 
coisa julgada: Enfoque crítico. Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004. pp. 307/320. p. 307. (Grifos nossos).  
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Uma primeira dificuldade que se coloca diante desse tipo de reflexão é a de que 
sempre será uma decisão judicial que decidirá que a coisa julgada viola a 
Constituição. E muitas vezes fica mesmo difícil evitar o regresso ao infinito, por 
meio de perquirições como esta: a decisão que decide pela inconstitucionalidade da 
coisa julgada não será, também ela (ou somente ela), uma decisão inconstitucional, 
que redundará numa coisa julgada inconstitucional, e assim sucessivamente?170 

Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios da Carta Política, 
comprometidos pela indiscutibilidade do provimento judicial, não se revela difícil 
prever que todas as portas se escancarão às iniciativas do vencido. O vírus do 
relativismo contaminará, fatalmente, todo o sistema jurídico. Nenhum veto, a 
priori, barrará o vencido de desafiar e afrontar o resultado precedente de 
qualquer processo, invocando hipotética ofensa deste ou daquele valor da 
Constituição. A simples possibilidade de êxito do intento revisionista, sem as peias 
da rescisória, multiplicará os litígios, nos quais o órgão judiciário de 1º grau 
decidirá, preliminarmente, se obedece, ou não, ao pronunciamento transitado em 
julgado do seu Tribunal e até, conforme o caso, do Supremo Tribunal Federal. Tudo, 
naturalmente, justificado pelo respeito obsequioso à Constituição e baseado na 
volúvel livre convicção do magistrado inferior.171 

Nesse particular, José Carlos Barbosa Moreira também ressalta que tal inconformismo 

das partes pode se repetir ad infinitum, enquanto seja invocada alguma inconstitucionalidade 

ou injustiça intolerável na sentença, deixando a coisa julgada à mercê de impugnações 

indefinidamente. Nesse sentido, o autor destaca que "seria peso intolerável a necessidade de 

repetir a prestação quantas vezes lhe vier a solicitar o inconformismo de algum insatisfeito 

com o teor da decisão"172. 

De outro lado, considerando que alguns autores restringem a relativização da coisa 

julgada às hipóteses em que se observam decisões "gritantemente injustas"173, reveladoras de 

verdadeiros "absurdos"174, convém destacar os ensinamentos de Ovídio Baptista da Silva ao 

rechaçar a aludida tese: além de não haver quaisquer critérios ou parâmetros capazes de 

definir o que seria uma "grave" injustiça, aptos a relativizar a coisa julgada, não seria 

minimamente crível que uma sentença meramente injusta fosse abarcada pela autoridade da 

coisa julgada e, de outro lado, uma sentença gravemente injusta, não.  

Também na visão de José Carlos Barbosa Moreira, pouco importa o acréscimo dos 

adjetivos "grave", "flagrante" ou "absurda" às supostas injustiças verificadas nas decisões já 

transitadas em julgado, sendo mesmo uma tarefa árdua e repleta de dificuldades práticas 

                                                
170 VALVERDE, Gustavo. Coisa julgada em matéria tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 157. 
(Grifos nossos). 
171 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica: doutrina, legislação, 
jurisprudência. Porto Alegre, ano 50, vol. 301, pp. 07/27, Nov. 2002. p. 12. 
172  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 233.    
173 ARMELIN, Donaldo. Flexibilização da coisa julgada. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da 
coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, pp. 83/114. p. 103.  
174   DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 66.  
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realizar o discernimento entre o que seria uma injustiça "grave", apta a fundamentar a 

reapreciação da matéria, e uma injustiça "leve", com a qual as partes deveriam se contentar.  

Assim, ante a ausência de uma palavra final sobre a justiça no caso concreto, bem 

como a inexistência de quaisquer parâmetros para medir o grau de sua violação em um 

decisum, Ovídio Baptista da Silva sustenta que a injustiça de uma sentença "nunca foi e [...] 

jamais poderá ser fundamento para afastar o império da coisa julgada"175, sob o risco de 

caracterizar "um efeito exterminador"176 desse instituto. 

Nesse mesmo sentido, José Carlos Barbosa Moreira sustenta que "subordinar a 

prevalência da res iudicata, em termos que extravasem do álveo do direito positivo, à justiça 

da decisão, a ser aferida depois do término do processo, é esvaziar o instituto do seu sentido 

essencial"177. Assim, permitir a relativização da coisa julgada com base em critérios atípicos, 

sob o pretexto de que há situações excepcionais merecedoras de tratamento diferenciado, seria 

"golpear de morte o próprio instituto"178.  

Ademais disso, na visão de José Carlos Barbosa Moreira, também não se sustenta a 

tese da impossibilidade jurídica dos efeitos substanciais da sentença, defendida por Cândido 

Rangel Dinamarco, na medida em que este jurista teria partido de uma premissa teórica em 

nada pacificada nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial, segundo a qual a coisa julgada seria 

uma característica que se vincula unicamente aos efeitos da sentença179.  

Em relação à coisa julgada inconstitucional, rigorosamente defendida por Humberto 

Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, José Carlos Barbosa Moreira faz uma ressalva, 

de imediato, quanto à nomenclatura utilizada pelos autores. Isso porque a 

inconstitucionalidade não seria verificada propriamente "na" coisa julgada, e sim no conteúdo 

da sentença ou no âmbito dos efeitos produzidos. In verbis:  

                                                
175 SILVA, Ovídio A. Baptista. Coisa Julgada Relativa?. DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.).  In: Relativização da 
coisa julgada: Enfoque crítico. Salvador: j Editora Jus Podivm , 2004. pp. 307/320. p. 307.  
176  Ibid. p. 307.  
177 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 232. (Grifos nossos).    
178 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 236. 
179 Nesse particular, contudo, convém destacar que Barbosa Moreira mencionava a redação do art. 467 do 
Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do qual a própria sentença (e não seus respectivos efeitos) era 
abarcada pela coisa julgada. Dessa forma, a principal crítica de Barbosa Moreira seria a de que a tese defendida 
por Dinamarco “não foi acolhida pelo ordenamento processual brasileiro”. (Ibid. p. 238). 
Cf. CPC/73, Art. 467. “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 
sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. (BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973. Institui o Código de Processo Civil Diário Oficial da União, Brasília, 07 Jan. 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm. Acesso em 25 Nov. 2020). 
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Soa também inexata a locução 'coisa julgada inconstitucional'. Como quer que se 
conceba, no plano teórico, a substância da coisa julgada material, é pacífico que ela 
se caracteriza essencialmente pela imutabilidade - pouco importando aqui as 
notórias divergências acerca daquilo que se torna imutável: o conteúdo da sentença, 
ou os respetivos efeitos, ou aquela e estes. Pois bem: se 'inconstitucional' 
siginifica 'incompatível com a Constituição' (e  que mais poderia significar?), 
não parece que se descreva de modo adequado o fenômeno que se tem em vista 
atribuindo à coisa julgada a qualificação de 'inconstitucional.180 

Superada tal questão, o autor sustenta que o ordenamento jurídico brasileiro já 

comporta meios processuais idôneos e suficientes para impugnação de sentenças que ofendam 

a Constituição Federal - a saber, o recurso extraordinário, com respaldo no art. 102, inciso III, 

alínea "a" do permissivo constitucional; bem como a ação rescisória, sob fundamento de 

violação literal a dispositivo de lei, prevista no inciso V do art. 485 do Código de Processo 

Civil de 1973. De mais a mais, José Carlos Barbosa Moreira apenas sugere que, nestas 

hipóteses de violação à Constituição Federal, seria razoável abrandar o prazo decadencial 

bienal, de modo a permitir o ajuizamento da ação "a qualquer tempo"181.  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Min. Marco Aurélio Bellizze advertiu 

recentemente a utilização irrestrita da tese da relativização da coisa julgada com o pretexto da 

suposta injustiça da decisão, sob o risco de ocasionar intensa insegurança jurídica, no âmbito 

do julgamento do Recurso Especial n. 1.782.867/MS em 06.08.2019: 

[...] A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada,  pretexto  de 
uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado,  sob  o discurso de 
que esta não se mostraria, aos olhos da parte  sucumbente,  a  melhor,  a  mais  
justa ou a mais correta, em hipotética   ofensa   a  algum  valor  constitucional,  
calcado  num inescondível   subjetivismo,   redundaria  na  desestabilização  dos 
conflitos  pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo,  a  
sua  finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança 
jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal   de   Justiça,   cum  grano  
salis,  aplica  a  Teoria  da Relativização   da   Coisa   Julgada   em   situações  
absolutamente excepcionais,  em  que a segurança jurídica, princípio informador do 
instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de  ponderação  
de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se [...].182 

A esse respeito, o Ministro Marco Buzzi também já ressaltou que seria temerário 

permitir a relativização da coisa julgada sob o fundamento da injustiça de uma decisão, o que 

comprometeria o próprio exercício da atividade jurisdicional, conforme se depreende do 

julgamento do Recurso Especial n. 1.163.649/SP:  

                                                
180 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material. 
In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 
2008, pp. 225/250. p. 226. (Grifos nossos). 
181 Ibid. p. 249.  
182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1782867/MS, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, j. 06 Ago. 2019. (Grifos nossos).  
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[...]1.3. É temerário afirmar genericamente que sentenças erradas ou injustas 
não devem ser acobertadas pelo manto de imutabilidade da coisa julgada 
material, permitindo-se que, nesses casos, elas sejam revistas a qualquer tempo, 
independentemente da propositura de ação rescisória. O grau de incerteza e 
insegurança que se instauraria comprometeria o próprio exercício da 
jurisdição, em afronta ao Estado de Direito e aos seus princípios norteadores 
[...].183 

Diante desse cenário, é possível observar que a flexibilização da res iudicata com base 

em critérios atípicos também acarretaria em significativo grau insegurança e incerteza no 

ordenamento jurídico, razão pela qual diversos juristas e integrantes do STJ adotam uma 

postura mais “cética” sobre o tema, se opondo à utilização irrestrita da aludida tese.  

 

3.3 A relativização da coisa julgada no âmbito do Novo Código de Processo Civil (Art. 

525, §12-15) 

 

 A preocupação com a coisa julgada inconstitucional, mencionada no capítulo 

anterior, não é inédita: o Código de Processo Civil de 1973, em seus artigos 741, parágrafo 

único e 475-L, § 1º, já reconhecia a inexigibilidade dos títulos executivos judiciais baseados 

"em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 

fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tidos pelo Supremo 

Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal"184, de modo a permitir a 

desconstituição da res iudicata em razão da inconstitucionalidade da norma em que o referido 

título se baseia, seja no âmbito de embargos à execução promovidos contra a Fazenda 

Pública, seja no bojo de impugnação ao cumprimento de sentença.   

 Tendo em vista o caráter excepcional de tal medida, ao permitir a flexibilização do 

instituto da res iudicata em relação às sentenças inconstitucionais, o Supremo Tribunal 

Federal fixou algumas premissas a serem observadas quando da aplicação dos referidos 

dispositivos legais, conforme se depreende da posição firmada pelo Plenário no âmbito do 

julgamento da ADIn nº 2.418/DF, relatada pelo Ministro Teori Zawascki185:  

                                                
183 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1163649/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 16 
Set. 2014. (Grifos nossos).   
184 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Brasília, 
17 Jan. 1973. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869impressao.htm. Acesso em 25 Nov. 
2020. 
185 Cerca de um ano antes, em setembro de 2015, o Min. Teori Zawascki já havia relatado o Recurso 
Extraordinário nº 730.462/SP, submetido à Repercussão Geral sob o Tema 733, tendo o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal fixado a seguinte tese:  “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou 
rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será 
indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos 
termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” (SUPREMO TRIBUNAL 
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CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO 
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO 
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO 
CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA 
PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO 
ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 
535, III, § 5º DO CPC/15).  
[...] 
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do 
CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes 
dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São 
dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da 
Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com 
eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade 
qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda 
esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar 
norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido 
inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma 
reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o 
reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha 
decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em 
julgado da sentença exequenda.  
4. Ação julgada improcedente.186 

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da 

constitucionalidade dos referidos dispositivos da legislação revogada, bem como daqueles 

correspondentes no âmbito do Novo Código de Processo - a saber, o art. 525, §§ 12 e 14187 -, 

desde que o controle de constitucionalidade tenha sido realizado em data anterior ao trânsito 

em julgado da sentença exequenda. Do contrário - i.e., caso a lei ou o ato normativo em que o 

título se baseia tenha sido declarado inconstitucional posteriormente ao trânsito em julgado da 

sentença -, não caberia a flexibilização da coisa julgada material já operada.  

Nesse sentido, destaca-se o emblemático posicionamento exarado pela Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº 

592.912/RS, relatado pelo Min. Celso de Mello, no bojo do qual restou decidido que o 
                                                                                                                                                   
FEDERAL. RE 730.462/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJU 09 Set. 2015). 
(Grifos nossos).  
186 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2.418/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17 Nov. 
2016. (Grifos nossos). 
187 Cf. CPC, Art. 525. “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. [...] § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se 
também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou 
do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em 
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal 
referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Dez. 2020). 



49 
 

reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade de uma determinada norma não tem o 

condão de desconstituir a res iudicata: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO 
MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: 
ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES 
DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE 
AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - 
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES 
FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM 
JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” - 
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE 
CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM 
JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A 
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC 
- MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante 
ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja 
sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o 
exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente 
julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre 
fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle 
abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.  
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de 
inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do 
título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como 
sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização 
concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, 
só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso 
sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos 
pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. 
Precedentes.  
- O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria 
supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do 
Estado Democrático de Direito.188 

Assim, é possível observar que, uma vez operada a coisa julgada material, a sua 

intangibilidade sequer pode ser questionada com fundamento em decisões proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal que reconhecem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Diante desse cenário, 

aquela Corte Superior já definiu, em diversas ocasiões, o escopo de aplicação dos artigos 741, 

parágrafo único e 475-L, § 1º do CPC/1973, correspondentes, na legislação vigente, aos 

artigos 525, §§ 12 e 14.   

Apesar das semelhanças, é possível observar que, diferentemente do CPC/1973, os 

referidos dispositivos do Novo Código de Processo Civil são categóricos ao mencionar que a 

                                                
188 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AgRG no RE 592912, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j.  
03 Abr. 2012, DJe-229 Divulg. 21 Nov. 2012. 
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declaração de inconstitucionalidade pode ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal tanto 

em controle de constitucionalidade concreto como difuso.  

Nos campos doutrinário e jurisprudencial, ante o silêncio da legislação anterior a esse 

respeito, a divergência sobre o tema era significativa, sendo possível observar tal embate nas 

versões finais do texto do Novo CPC chanceladas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal: na versão aprovada pelos deputados, o controle de constitucionalidade poderia ser 

tanto concreto como difuso, enquanto os senadores filiaram-se à corrente de restringir apenas 

ao controle concentrado189.  

A origem de tal debate permeia, basicamente, a eficácia inter partes e erga omnes das 

diferentes formas de controle de constitucionalidade, de modo que a sistemática adotada pelo 

Novo Código de Processo Civil resulta, ao fim e ao cabo, em "emprestar ao controle difuso 

eficácia erga omnes - ou ao menos ultra partes"190. Assim, ainda há certa resistência por parte 

da doutrina de reputar como inexigível o título executivo fundado em norma declarada 

inconstitucional em sede de controle difuso, quando do julgamento de qualquer recurso 

extraordinário.  

Na tentativa de contornar tal impasse, Daniel Amorim Assumpção Alves sugere, por 

exemplo, que o julgamento do recurso extraordinário tenha ocorrido ao menos sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, de modo a assegurar "uma participação mais ampla e 

uma maior discussão sobre o tema constitucional"191. Nesse mesmo sentido, convém destacar 

o Enunciado 58 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)192, que exige uma 

decisão de controle de constitucionalidade proferida pelo plenário do Supremo Tribunal 

Federal.  

Seja no controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, fato é que o § 13 do art. 

525 prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da referida decisão. Dessa forma, em 

atenção ao princípio da segurança jurídica, seria permitido ao Supremo Tribunal Federal 

determinar que os efeitos sejam operados ex nunc - e não retroativamente, ex tunc, como via 

de regra -, de modo a manter inalteradas as relações jurídicas já consolidadas no passado.  

                                                
189 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC - Inovações, Alterações e Supressões – Comentadas, 3ª 
Edição. São Paulo: Editora Método, 2016. pp. 318/319.  
190  Ibid. p. 319.  
191 Ibid. p. 319.  
192 Cf. FPPC, Enunciado 58. “Enunciado 58. (Art. 525, §§ 12 e 13; Art. 535, §§ 5º e 6º) As decisões de 
inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535 §§ 5º e 6º devem ser proferidas pelo 
plenário do STF”. (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado 48 - I Jornada de Direito Processual 
Civil. Brasília, 25 Ago. 2017. Disponível em: 
file:///C:/Users/rafae/Downloads/copy_of_Enunciadosaprovadosvfpub.pdf. Acesso em 20 Jan. 2021). 
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Além disso, outra inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil encontra-se 

no § 15 do art. 525193, que prevê uma nova hipótese de cabimento da ação rescisória, nos 

casos em que a referida declaração de inconstitucionalidade é verificada posteriormente ao 

trânsito em julgado da sentença exequenda. Nesse cenário, o dispositivo legal prevê que o 

termo inicial do prazo decadencial de 2 anos seria fixado a partir do trânsito em julgado da 

decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.  

Tendo em vista o posicionamento já consolidado no âmbito daquela Corte Superior, no 

sentido de que o controle de constitucionalidade superveniente não teria o condão de 

desconstituir a coisa julgada já verificada no caso concreto, a constitucionalidade do § 15 já é 

questionada por alguns doutrinadores, consolidados abaixos, nas palavras de Arruda Alvim:  

A doutrina, por sua vez, se tem dividido a respeito do § 15 do art. 525 do CPC/2015. 
Há forte corrente que se posiciona no sentido de sua inconstitucionalidade. Podemos 
destacar que autores como Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Luiz 
Guilherme Marinoni, Georges Abboud, dentre outros, se posicionam no sentido de 
que o dispositivo é inconstitucional. Ou seja, que o ordenamento jurídico não 
admite que a coisa julgada fique sujeita à rescisória cujo termo inicial do prazo 
poderia vir a ocorrer em um momento futuro e incerto (trânsito em julgado de 
eventual decisão do STF).  
Cumpre-nos observar que, dentre eles, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade 
Nery propugnam por uma interpretação do mencionado § 15 do art. 525, CPC/2015, 
conforme a Constituição. Para os autores, apenas seria viável a aplicação do § 15 se 
a decisão do STF fosse proferida até dois anos posteriores ao trânsito em julgado da 
última decisão, proferida no processo no qual foi proferida a decisão a ser 
rescindida, ou seja, enquanto ainda não esgotado o prazo ordinário da rescisória (art. 
975 do CPC/2015).  
Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, considera inconstitucional o § 15 do art. 525 
do CPC/2015, pois, para ele, o dispositivo, tal como redigido, configuraria violação 
à garantia constitucional da coisa julgada material. Assim, para o autor, uma vez 
tendo transcorrido o prazo ordinário da ação rescisória - art. 975 do CPC/2015 - não 
seria possível mais, com fulcro em decisão posterior do STF, rescindir a decisão.  
É de se notar, portanto, que o dispositivo é fortemente controverso. Temos, pois, que 
se o STF mantiver seu posicionamento em relação ao risco à segurança jurídica 
(mais especificamente exarado no AgRg no RE 595.912/RS), decorrente da 
impossibilidade de que determinadas decisões judiciais sejam eternamente 
rescindíveis, possivelmente terá por inconstitucional o comando do § 15 do art. 
525 e do § 8º do 535 do CPC/2015. De rigor, é esta a conclusão que, para nós, mais 
rente está às razões de ser do instituto da coisa julgada e do valor constitucional da 
segurança jurídica, inerentes, ambos, ao Estado Democrático de Direito.194 

Afinal, tendo em vista que a coisa julgada se formou em consonância com o 

posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal à época sobre constitucionalidade da 

                                                
193 Cf. CPC, Art. 525, § 15. “Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão 
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal”. (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário 
Oficial da União, Brasília, 17 Mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 03 Dez. 2020). 
194 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de 
Conhecimento, Recursos, Precedentes, 18ª Edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. pp. 1.125/1.126. 
(Grifos nossos). 



52 
 

norma, seria mesmo inconcebível admitir a rediscussão da matéria caso aquela Corte Superior 

venha, anos mais tarde, mudar o seu entendimento. Nesse caso, Luiz Guilherme Marinoni 

ressalta que "respeitar  a coisa  julgada  não  significa  reconhecer  efeitos  a  uma  lei  

inconstitucional,  mas reconhecer  efeitos  a  um  juízo  anterior,  diferente  e  sobretudo  

legítimo  sobre  a constitucionalidade"195.  

O autor ainda conclui que, se acatada a previsão do § 15 do art. 525 do CPC, a 

estabilidade das decisões seria apenas provisória, na medida em que elas permaneceriam 

eternamente à mercê de eventual manifestação do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Pior do que isso, o § 15 do art. 525 do CPC, implica subordinar a estabilidade da 
coisa julgada a uma verdadeira condição atemporal. Na medida em que, a qualquer 
momento, reconhecida ou declarada a inconstitucionalidade de certa norma (ou de 
certa interpretação da norma) pelo STF, passa daí a contar o prazo para uma ação 
rescisória contra qualquer julgado que tenha aplicado aquela norma ou aquela 
interpretação no passado, torna-se inviável pretender falar em estabilidade, 
imutabilidade ou indiscutibilidade da coisa julgada. Ela se torna apenas uma 
estabilidade provisória, no aguardo da confirmação - eterna, diga-se - pelo STF, 
da legitimidade das regras e das interpretações jurídicas aplicadas a essa 
decisão. Carece, portanto, totalmente, de constitucionalidade o art. 525, § 15  do 
CPC.196 

No âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.809, submetido à 

Repercussão Geral sob o Tema 136, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia 

sedimentado que "não cabe ação rescisória quando o julgador estiver em harmonia com o 

entendimento firmado pelo Plenário à época da formalização do acórdão rescindendo, 'ainda 

que ocorra posterior superação do precedente'"197.  

Nesse sentido, também convém destacar o enunciado da Súmula 343/STF198, segundo 

a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"199.  

                                                
195 MARINONI, Luiz Guilherme. A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade: 
impugnação, rescisória e modulação de efeitos. Revista de Processo/Instituto Brasileiro de Direito Processual 
(IBDP),  v. 251, n. 41, pp. 275/308, Janeiro/2016 p. 292. (Grifos nossos).  
196 Id. Curso de Processo Civil, vol. 2. São Paulo: RT, 2015. p. 947. (Grifos nossos).  
197 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 590.809 em Repercussão Geral (RG), Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 13 Nov. 2014.  
198 Id. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda 
se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Brasília, 13 Dez. 1963. Disponível 
em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/seq-sumula343/false. Acesso em 03 Dez. 2020. 
199 A esse respeito, confira-se também posicionamento exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR 
DO DÉBITO. REDUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Quando o título executivo admite mais de uma 
interpretação, deve ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade e não 
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Assim, é certo que a inovação trazida pelo § 15 do art. 525 do novo CPC vai de 

encontro ao entendimento consolidado até então no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na 

medida em que esta Corte Superior já se posicionou em diversas oportunidades no sentido de 

que a mudança superveniente acerca da constitucionalidade de uma norma não tem o condão 

de agir retroativamente, atingindo a coisa julgada já operada no caso concreto - que, diga-se e 

repita-se, verificou-se em consonância com o entendimento vigente à época.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
desborde das linhas que estruturam o ordenamento jurídico, o que não implica em ofensa ou relativização 
da coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgInt 
no AREsp 1231432/GO, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07 Ago. 2018) (Grifos 
nossos). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao assegurar aos cidadãos a definitividade da tutela jurisdicional prestada pelo Estado 

- adotando, como pano de fundo, o princípio da segurança jurídica -, impõe-se um limite na 

busca incessante pela decisão mais justa e mais correta possível em cada caso concreto. 

Afinal, quando os indivíduos se socorrem ao Poder Judiciário, não restam dúvidas de que eles 

buscam justiça no teor das decisões, mas também desejam, certamente, que seja outorgada 

uma solução definitiva aos seus conflitos.  

 Diante desse impasse, ao colocar um ponto final irremediável nas demandas levadas à 

apreciação do Poder Judiciário e conferir imutabilidade às decisões, optou-se por resguardar o 

princípio da segurança jurídica, ainda que permaneçam no ordenamento eventuais injustiças 

ou situações indesejáveis. Afinal, conforme leciona Luiz Guilherme Marinoni, "de nada 

adianta falar em direito de acesso à justiça sem dar ao cidadão o direito de ver o seu conflito 

solucionado definitivamente"200. 

Todavia, levando em consideração que a proteção conferida à coisa julgada material 

não ostenta natureza absoluta, o próprio legislador permitiu a sua desconstituição, por meio da 

ação rescisória, ante as especificidades de algumas situações taxativamente previstas, 

respeitando o prazo decadencial de dois anos, após o qual restaria decidida definitivamente a 

lide. Ainda, o ordenamento jurídico conferiu um trato diferenciado às decisões que, de certa 

forma, se mostram incompatíveis com a Constituição Federal, reputando como inexigível o 

título executivo fundado em norma que tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, cabendo às partes alegar tal matéria em sede de impugnação ao 

cumprimento de sentença ou em embargos à execução contra a Fazenda Pública. 

 O presente trabalho buscou mapear a discussão sobre a possibilidade de relativizar a 

coisa julgada, uma vez esgotadas as vias recursais e transcorrido o prazo para ajuizamento da 

ação rescisória - tratando, inclusive, de hipóteses que sequer foram abrangidas pelo rol 

taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil, como as situações em que é verificada uma 

colisão entre direitos fundamentais, por exemplo. Nesse cenário, como já exposto 

anteriormente, os defensores da tese sustentam que a injustiça ou a inconstitucionalidade do 

conteúdo da decisão teriam o condão de flexibilizar a res iudicata já operada no caso 

concreto, de modo a viabilizar a reapreciação da matéria. 

                                                
200 MARINONI, Luiz Guilherme. O Princípio da Segurança Jurídica dos Atos Jurisdicionais (A Questão da 
Relativização da Coisa Julgada Material). In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (Org.). Relativização da coisa julgada, 
2ª Edição. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 263/286. p. 266.  
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De um lado, há a corrente representada por Cândido Rangel Dinamarco, defensor de 

que o instituto da coisa julgada deveria ser analisado em equilíbrio com as demais garantias 

constitucionais, de modo que não seria  "legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a 

eternização de incertezas"201. De outro lado, Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de 

Faria sustentam a relativização da coisa julgada sob a ótica da inconstitucionalidade das 

decisões, ressaltando que a mera necessidade de conferir estabilidade às decisões judiciais 

jamais teria o condão de chancelar eventuais incompatibilidades entre os comandos exarados 

pelo Poder Judiciário e as normas constitucionais.  

A possibilidade de flexibilizar a res iudicata em situações atípicas já foi acatada em 

parte pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, seja nos casos de 

repropositura de ações de investigação de paternidade com base em exame de DNA, seja nos 

casos de desapropriação para reconsiderar o valor pago pelo Estado aos particulares a título de 

indenização. Além disso, integrantes de ambos os Tribunais Superiores já se posicionaram no 

sentido de relativizar a coisa julgada material em casos de colisão entre direitos fundamentais, 

como o Ministro Cesar Peluzo e a Ministra Nancy Andrighi, abrindo margem para que os 

demais julgadores também endossem a aludida tese.  

Apesar de encontrar respaldo nos campos doutrinário e jurisprudencial, há 

significativa resistência em permitir a relativização da coisa julgada com base na injustiça ou 

a inconstitucionalidade das decisões, na medida em que isso viabilizaria, na prática, a 

rediscussão ad eternum das matérias levadas à apreciação do Poder Judiciário, não 

subsistindo, ao final qualquer fundamento para sustentar a imutabilidade das decisões. Nesse 

sentido, o risco de haver uma sentença que não se coaduna com o valor da justiça seria menos 

grave se comparado àquele advindo da insegurança jurídica, caso seja permitida a eternização 

dos litígios. 

Por fim, convém destacar as significativas mudanças trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil, em seu art. 525, §§ 12-15, na medida em que restou expressamente 

consignada a inexigibilidade de títulos executivos fundados em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal em sede controle de 

constitucionalidade difuso - i.e., quando do julgamento de qualquer recurso extraordinário.  

De mais a mais, cumpre destacar que o § 15 do dispositivo legal vai rigorosamente de 

encontro ao entendimento já consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao permitir 

o ajuizamento de ação rescisória em casos de controle de constitucionalidade superveniente 

                                                
201  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, São Paulo, n. 55/56, pp. 31/78, 2001. p. 38.  
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ao trânsito em julgado da decisão, fixando como termo inicial do prazo decadencial o trânsito 

em julgado do decisum proferido pelo STF - motivo pelo qual é questionada, desde logo, a 

própria constitucionalidade do § 15 do art. 525.  
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