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RESUMO 

O Poder Judiciário exerce o grande papel de pacificador dos conflitos a ele 

apresentados. Entretanto, faz-se necessário que ocorra um momento em que 

estes conflitos recebam uma solução definitiva e que produza seus efeitos entre 

as partes e "erga omnes". Nesse instante, forma-se a coisa julgada. 

Esta é, pois, a decisão do juiz onde não haja mais possibilidade de recurso 

ou de mudança desta. Fundamenta-se no princípio non bis in idem e garante a 

segurança e estabilidade da ordem jurídica. 

A coisa julgada recebe a classificação de coisa julgada formal e coisa 

julgada material. A primeira traduz a imutabilidade da sentença em um processo e 

a segunda, tem sua projeção fora do processo. 

A imutabilidade da sentença penal não 6 absoluta, existindo a hipótese de 

revisão criminal e o habeas corpus, se houver o constrangimento ilegal, por abuso 

de poder. Ainda mais, nos casos de anistia, indulto, unificação de penas e em 

outras possibilidades. 

A coisa julgada recebe um especial tratamento pelo legislador brasileiro, 

havendo inclusive sua proteção pela Constituição Federal e em leis extravagantes. 

Enfim, a coisa julgada reflete na verdade a garantia da justiça e sua eficácia 

nos resultados perante as partes envolvidas no processo e estendida de forma 

indireta a todos os cidadãos de modo geral. 



ABSTRACT 

l h e  Judiciaty Power practics the great paper of pacifier of the conflicts to 

him presented. However, it is done necessaty that happens one rnoment in that 

these conflicts receive a definitive solution and that produces your effects among 

the parts and "erga ornnes". In that instant, it is formed the "res judicata". 

This is, therefore, the judge's decision where there is not more resource 

possibility or of change of this. It is based "non bis in idem" at the beginning sarne 

and it guarantees the safety and stability of the juridical order. 

The "res judicata"receives the thing classification judged formal and thing 

judged material. l h e  first translates the unalterability of the sentence in a process 

and the second, has your projection out of the process. 

l h e  unalterability of the penal sentence is not absolute, existing the 

hypothesis of criminal revision and the "habeas corpus", if there is the illegal 

ernbarrassment, for abuse of power. Still plus, in the cases of amnesty, pardon, 

unification of featherses and in other possibilities. 

The "res judicata" receives a special treatment for the Brazilian legislator, 

having your protection besides for the Federal Constitution and in extravagant 

law.  

Finally, the "res judicata" reflects the warranty of the justice and your 

effectiveness actually in the results before the parts involved in the process and 

extended in an indirect way the all the citizens in general. 
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Tendo surgido na sociedade um conflito de interesses que se configure em 

lide, e não sendo possivel a sua soluç%o pelos próprios interessados, faz-se 

necessário recorrer ao Poder Judiciário para dirimir tal conflito. Apresentada a lide 

ao juiz incumbido da sua solução proferirá ele, após conhecê-la, sentença, onde 

haverá ou não o reconhecimento do bem jurídico ao autor. 

Para que a solução dos conflitos pelo Poder Judiciário tenha a eficácia 

pretendida de pacificação social, faz-se necesshrio que suas decisões tenham 

validade absoluta, sem o que haveria perpetuação das lides. Para tanto, é 

necessária a atribuição as sentenças das qualidades de imutabilidade e 

indiscutibilidade, atribuídas com o trânsito em julgado das decisties não mais 

sujeitas a recurso. 

Recebe o nome de coisa julgada formal o fenomeno que torna uma 

sentença imutável dentro do mesmo processo onde foi proferida, porque 

esgotados todos os meios de impugnação, por decurso do prazo para sua 

interposição ou por terem todos sido utilizados e decididos. 

Tanto as sentenças meramente terminativas quanto as definitivas, em 

algum momento fazem coisa julgada formal. As sentenças de merito, contudo, 

corno regra geral, fazem tamb6m coisa julgada material, que se configura na 

projeção da irnutabilidade dos seus efeitos para fora do processo, impossibilitando 

aos demais órgãos da jurisdição a reapreciação a mesma demanda. 



A qualidade de coisa julgada material impossibilita também a rediicussao 

quanto à justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado. Desta forma, em 

processo outro, versando sobre diferente lide, dependendo a apreciação desta de 

decidir-se quest8o j8 solucionada em dispositivo de sentenp sobre a qual recaiu 

o manto da coisa julgada material, não poder8 o juiz deste segundo processo ir 

contra aquela decisáo, sob pena de violação à coisa julgada, garantia 

constitucional que 6. 

Assim sendo, acolhido ou rejeitado o pedido formulado pelo autor, e sobre 

tal decisão recaindo a qualidade de coisa julgada material, presumem-se 

repelidas todas as alegaçóes formuladas ou que eram passíveis de formulação. 

Mesmo a rejeição do pedido por faRa de provas não possibilita a sua renovação 

com base em novas provas, após transitada em julgado a sentença de merito. 

Não faz coisa julgada toda a sentença proferida pelo órgão jurisdicional, 

mas apenas a sua parte dispositiva, a conclusão da sentença, a decisão que 

acolhe ou rejeita o pedido formulado pelo autor na inicial. 

Quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, a imutabilidade dos efeitos 

da decisao atinge somente as partes entre as quais foi proferida, não atingindo 

terceira pessoa que nao haja participado da relação jurídica processual. 

Contudo, hipóteses h8 onde terceiro pode vir a ser atingido pelos efeitos 

civis emanados pela sentença no mundo jurídico, mas apenas excepcionalmente 

ser8 atingido pela imutabilidade destes mesmos efeitos. 



Tal fenomeno ocorre porque os efeitos civis da sentença poder80 provocar 

tal modificação da realidade juridica que hquele terceiro atingido n8o caberá ação 

ou direito que possibilite a recomposição do estado quo erite B coisa julgada. 

Nos casos de legitimação anomala, como regra geral, o substituído 

processualmente será atingido pela qualidade de imutabilidade dos efeitos da 

sentença proferida em face de seu substituto, tendo de se sujeitar B coisa julgada 

como se houvesse participado pessoalmente da relação juridica processual. Esta 

regra sofre exceção nos casos de açbes coletivas, como veremos neste estudo. 

Dois assuntos têm recebido, ultimamente, atenção especial dos estudiosos 

do processo #I temas tidos como resolvidos ou proscritos, que são, 

respectivamente: a coisa julgada e o procedimento. Aquela, objeto de empresa 

revisionista ou relativizadora; este, em pleno resgate dogmhtico, como objetivo de 

revalorizaç8o da sua import8ncia no processo. 

Esta problemática, no decorre desta dissertaçgo, será feita de forma a 

estabelecer um esboço de classificaç80 dos regimes de produção da coisa 

julgada, a fim de facilitar o estudo do tema proposto. 

O estudo inicia-se apresentando o conceito da coisa julgada, no aspecto 

formal e material, sua serventia enquanto mecanismo de soluç8o definitiva dos 

litígios e sua finalidade. 

A seguir, a abordagem passa a ser sobre a força obrigatbria da coisa 

julgada, caracterizando-a como um direito, havendo a possibilidade de o titular 

dispor do direito reconhecido com a autoridade da coisa julgada, desde que ele 



seja disponivel. Em passo seguinte, examina-se hipótese em que a coisa julgada 

se torna imperativa para o vencedor. 

Por fim, se fará um breve estudo sobre a coisa julgada no Código de 

Defesa do Consumidor, em defesa dos interesses individuais e coletivos. 



I .  COISA JULGADA 

A coisa julgada é o meio pelo qual o Estado, através da Jurisdição p6e fim 

a um conflito de interesses, cujo conteúdo não mais estará sujeito a futuras 

discussóes e assegura de forma clara sua imutabilidade, fazendo presente a 

segurança da fungo dever do Estado. 

O instituto da coisa julgada possui raizes pollticas e, por consequ€incia, 

tem, entre n6s, seus fundamentos especificados na Constituição Federal, no 

principio da segurança jurídica 

Assim entende MARCELO DAWALIBI: 

Funda-se a res judicata na necessidade de estabilidade das relaçbes 

jurldicas. Trata-se de instituto importante para a garantia da segurança 

jurldica, que seria inexistente se a cada momento se pudesse repetir as 

mesmas açbes visando B modiiicaflo dos efeitos da sentença jB 

proferida. Tal possibilidade acarretaria uma incontrolável perpetuaçao de 

demandas.' 

No mesmo diapasão, CÁNDIDO R. DINAMARCO: 

A garantia constitucional e a disciplina legal da coisa julgada recebem 

legitimidade polltica e social da capacidade, que tem, de conferir 

segurança as relaçbes jurldicas atingidas pelos efeitos da sentença.' 

E conclui: 

Com essa função e esse efeito, a coisa julgada material nao B instituto 

confinado ao direito processual. Ela tem. acima de tudo. o significado 

polltico-institucional de assegurar a firmeza das situaçbes jurídicas, tanto 

que erigida em garantia constitucional. Uma vez consumada, reputa-se 

' DAWALIBI, Marcelo. Limites subjetivos da coisa julgada em açáo civil. In: MILARÉ, Édis 
(coord.). Açao clvil publlca: lel 7.34711986 - 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001, p. 
528. 
* DINAMARCO, Candido Rangel. In Relathflzar a colsa Julgada materlal. RF 358, p. 11. 



consolidada no presente e para o futuro a situaç8o jurldico-material das 

partes. relativa ao objeto do julgamento e 8s razbes que uma delas 

tivesse para sustentar ou pretender alguma outra situaç8o. 

C..) 

As normas e tbcnicas do processo limitam-se a reger os modos como a 

coisa julgada se produz e os instrumentos pelos quais b protegida a 

estabilidade dessas relações - mas a função dessas normas e tecnicas 

não vai alem disso. Nesse sentido 6 que prestigioso doutrinador afirmou 

ser a coisa julgada material "o direito do vencedor a obter dos brgaos 

jurisdicionais a obse~ancia do que tiver sido julgado" (~el iwig).~ 

A doutrina tradicional costumava ver na coisa julgada a pr6pria esséncia da 

atividade jurisdicional. A definitividade da decisao seria parte da pr6pria definição 

de jurisdição. Entretanto, a coisa julgada é apenas uma questao de politica 

legislativa: n8o é uma razão natural, senao de exigéncia ~i-gtica.~ 

Conforme ensina LIEBMAN, em sua clhssica obra, a coisa julgada não é 

uma qualidade essencial e necesshna nem da sentença nem da atividade 

jurisdicional. Seria perfeitamente possivel imaginar-se o efeito da sentença sem a 

imutabilidade característica da coisa j~ lgada .~  A impossibilidade de reexame 

ulterior é, pois, determinada por razdes metajuridicas: a necessidade de conferir- 

se estabilidade &s relaçdes sociais, jA que "justiça sem estabilidade seria 

equivalente a nenhuma justiça".' 

Portanto, a sentença, como ato jurídico que é, produz efeitos no mundo do 

direito, ou seja, efeitos jurídicos. Tais efeitos podem ser gerados desde o 

momento da prolação da sentença, em momento posterior ou até mesmo com 

efeitos pretéritos. Tudo depende da forma como o direito positivo de cada Estado 

DINAMARCO, Candido Rangel. Op. cit., p. 13. 
GIDI, Antonio. Coisa juigada e Iiíispend8ncia em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, 
06. 

'ilEBMAN, Enriw Tullio. EficBcla e autoridade da sentenGa. 3' ed., trad. Alfredo Buzaid e 
Benvindo Aires. Rio de Janeim: Forense. 1984, p. 38. 

GIDI, Antonio, op. cit., p. 8. 



trata do caso. Além disso, também é tarefa do direito positivo estabelecer a 

possibilidade e a forma de um ato jurídico pode ser eliminado ou substituído. Com 

relação à sentença, a grande maioria dos ordenamentos limita as possibilidades 

de revisao, escoadas as quais teremos a imutabilidade da sentença. Disso se 

conclui que, "embora a sentença se destine a produzir efeitos juridicos, nem por 

isso se destina necessariamente a tornar-se im~tável".~ 

A fim de melhor discutir o tema em questao, indispensdvel se faz antes 

estabelecer algumas definições indispensáveis ao entendimento do assunto. 

Assim devemos inicialmente definir o que a doutrina conceitua Coisa Julgada e 

quais as características da Coisa Julgada formal e material, na opiniao de alguns 

autores: 

1 .I. CONCEITO 

A nossa lei processual civil optou por conceituar coisa julgada, e o 

fez em seu artigo 467, com a seguinte redaçao: "Denomina-se coisa julgada 

material a eficdcia, que torna imutável e indiscutivel a sentença, nao mais sujeita 

a recurso ordinário ou extraordinário". 

Entretanto, grande parte da doutrina rotula-a de obscura e inexata.' 

A redaçáo afastou-se do Anteprojeto de autoria de Alfredo Buzaid, que definia 

coisa julgada da seguinte forma: "Chama-se coisa julgada material a qualidade, 

que torna imutdvel e indiscutível o efeito da sentença, nao mais sujeita a recursos 

ordinários ou extraordinários". Como anota MARA SILVIA GAZZI: 

' MOREIRA, Jose Carlos Barbosa, Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada, p. 273- 
275. 

Ver. GIDI, Antonio. Coisa julgada e Iltlspend4ncla em açbes coletlvas. S8o Paulo: Saraiva, 
1995, p. 10. em nota 25. 



Enquanto este filiara-se à posição de Liebman, considerando a coisa 

julgada como "qualidade que toma imutável e indiscutlvel o efeito da 

sentença", aqueles (atual CPC e Projeto) optaram pela posiçAo de 

Chiovenda, no sentido de considerarem a coisa julgada como a pr6pria 

"eficikncia da sentença".' 

Para MARCELO DAWALIBI, o conceito é insatisfatbrio e criticável 

por dois motivos: 

Primeiramente, obtempere-se que coisa julgada, seja ela material, seja 

formal, nao 6 "eficácia da sentença". porque nenhuma sentença tem 

entre seus atributos intrlnsecos a imutabilidade. Trata-se, na verdade. de 

uma "qualidade especial dos efeitos da sentença, que os torna imutdveis 

e indiscutlveis". 

Em segundo lugar, há outro claro equlvoco da lei processual civil, 

Porquanto o Cbdigo, ao se referir à coisa julgada material. conceitua, na 

verdade. coisa julgada formal, cunhando a expressa0 "na0 mais sujeita a 

recurso ordinário ou extraordinário". Aqui, o equlvoco do legislador é 

evidente, posto que a imutabilidade advinda da coisa julgada material se 

projeta para fora do pr~cesso.'~ 

Já para BARBOSA MOREIRA, a modificaçáo do texto do projeto 

original foi correta. Náo parece exata ao prestigiado autor a idbia de projetar sobre 

os efeitos da sentença a característica de imutabilidade, jB que tal atributo deve 

ser ligado diretamente d prbpria sentença" 

Entáo, seria a coisa julgada um efeito da sentença, principal ou 

secundário? Ou, ao contrhrio, seria ela apenas uma qualidade desses efeitos? 

A coisa julgada nada mais é do que uma garantia constitucional 

(artigo 5 O ,  inciso XXXVI da Constituiçáo Federal vigente), que tem como fim 

' GAUI, Mara Silvia. Os limites subjetivos da coisa julgada. RePro, p. 87. 
l 0  DAWALIBI, Marcelo. Limites subjetlvos da coisa julgada em aç8o civil. In: MILARÉ, Édis 
(coord.). Açao civil públlca: lei 7.34711985 - 15 anos. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 
528. 
l 1  MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Efldcla da sentença e autoridade da coka julgada. RePro 
34. p. 278. 



principal a obtençáo de segurança jurídica, impedindo que haja novo 

pronunciamento judicial sobre litígio jB definitivamente julgado. 

A doutrina tradicional costumava afirmar, com base em liçdes 

romanas, que a coisa julgada seria um autêntico efeito da sentença, que se 

somava aos demais, já acima elencados. Tal posicionamento teve suas fraquezas 

apontadas por ENRICO TULLIO LIEBMAN, cujas lições sobre o tema alcançaram 

muitos adeptos. 

Segundo o citado autor, nem a coisa julgada formal nem a material 

são efeitos da sentença, mas sim qualidade dos efeitos da sentença e da própria 

sentença, que os torna - sentença e efeitos - imutdveis. 

Após constatar que na opinião entao prevalecente, a coisa julgada 

era considerada um dos efeitos da sentença, e de conectar tal pensamento a uma 

inspiraçáo romanlstica, o autor formula a questao central de seu trabalho: 

Considerar a coisa julgada como efeito da sentença e ao mesmo tempo 

admitir que a sentença, ora produz simples declaraçao, ora efeito 

constitutivo, assim de direito substantivo, como de direito processual, 

significa colocar frente a frente elementos inconciliãveis. grandezas 

incongruentes e entre si incomensuráveis. Seria, pois, a coisa julgada 

um efeito que se pbe ao lado deles e no mesmo nível ou se sobrepbe a 

eles e os abrange? Ou é. pelo contrário, antes uma qualidade desses 

efeitos, um modo de ser deles. a intensidade com que se produzem? '* 

E conclui: 

Deve-se reconhecer logicamente que o efeito declaratbrio 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 cardter logicamente 

l2 LIEBMAN, Enrico Tullio. EflcQcia e autoridade da sentença. 3' ed., trad. Alfredo Buzaid e 
Benvindo Aires. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p 1-5. 



nao necesshrio, que pode conferir-se ao próprio efeito sem lhe modificar 

a sua pr6pria natureza Intima. 

(...) 

Da premissa há pouco enunciada deriva uma s6 e necesshria 

consequência: a autoridade da coisa julgada nao e efeito da sentença. 

como postula a doutrina unanime, mas, sim, modo de manifestar-se e 

produzir-se dos efeitos da pr6pria sentença, algo que a esses efeitos se 

ajunta para qualificá-los e reforça-los em sentido bem determinado. 13 

De fato, a construção do citado autor tornou-se, como anota MARA 

SILVIA GAZZI, 

(...) verdadeiro marco histdrico-jurldico, de tal forma que qualquer 

estudioso da materia que eventualmente omitisse em sua exposiflo o 

entendimento liebmaniano, seria de imediato rechaçado e qualificado 

como pessimo pesquisador jur~dico.'~ 

No entanto, Jose Carlos Barbosa Moreira faz algumas críticas, das 

quais resultam, no dizer de WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, 

(...) uma das conceppbes mais bem acabadas da atualidade sobre o 

assunto que ora nos ocupa. concluindo ser a coisa julgada uma situaflo 

jurldica em que ingressa a sentença, ao atingir uma estabilidade 

particular. " 

Para BARBOSA MOREIRA, na sentença o juiz formula a norma 

individual concreta que passar& a disciplinar a situaçao levada a julgamento. Essa 

noma concreta, com o transito em julgado, perdurar8 indefinidamente. Mas os 

efeitos da sentença podem modificar-se ou ate mesmo desaparecer, sem que 

com isso a norma concreta ditada pelo juiz para a situaçao submetida a 

julgamento seja alterada ou desapareça. E conclui: 

Ao nosso ver, porem, o que se coloca sob o palio da incontrastabilidade, 

"com referência à situaflo existente ao tempo em que a sentença foi 

l3 LIEBMAN. Enrico Tullio, op. cit., p. 38-40. 
" GAUI, Mara Sllvia. Os Ilrnites subjetlvos da coisa julgada. RePro 36, p. 90. 
" In Reflexões a respelto da natureza da coka julgada como problema filosófico. RePro 58, 
D. 245. 



prolatada", n8o sao os efeitos, mas a pr6pria sentença, ou. mais 

precisamente, a norma jurldica concreta nela contida". (...) Suponhamos 

que o vencido, tendo pago a dlvida, proponha açao para reaver o que 

pagou, alegando que o pagamento fora indevido, porque inexistente a 

obrigação. É inquestiondvel que a tanto obsta& a coisa julgada. Não, 

todavia, por causa do "efeito" da sentença anterior. que a essa altura jd 

cessou, em virtude do pr6prio pagamento. A subsistencia do obstaculo, 

apesar disso. mostra que ele nao consiste na imutabilidade (ou na 

indiscutibilidade) do "efeito", mas na imutabilidade (e na 

incontrovertibilidade) "da sentença mesma", ou da norma jurldica 

concreta nela enunciada". 

Ao que parece, com tais ensinamentos, a doutrina chega a um bom 

termo sobre a definição de coisa julgada material: esta se resume na 

imutabilidade da norma jurídica concreta estabelecida pela sentença de merito, 

que ir& regular o caso concreto levado a julgamento. 

Ainda aqui estamos a conceituar a coisa julgada, na seara das 

consideraç6es liebmanianas, como uma qualidade, como observa WILLIS 

SANTIAGO GUERRA FILHO: 

(...) definir a essencia da coisa julgada como uma qualidade, de 

imutabilidade ou estabilidade, na esteira de Liebman, é incidir em grave 

erro filosófico, confundindo realidades diametralmente opostas, 

inconciliaveis, jB que a qualidade dos entes, seus atributos, por definição, 

é exatamente o que Ihes 6 acidental, e, logo, que nao pertence a sua 

essbncia ou natureza. Isso nao significa dizer que é errôneo considerar a 

coisa julgada como uma qualidade da sentença: incorreto é apenas 

identificar a1 sua natureza. Por isso B que na0 resta outra alternativa 

senao reconhecer estar-se diante de uma questão que foi hipostasiada, 

de um falso problema, que nos leva a procurar em vao por um 

fundamento concreto, uma substância, onde na0 hd, uma vez que o 

referencial semantico da coisa julgada é um outro signo ling0lstico, a 

sentença. Essa sim é dotada de um referencial palpavel. que é o ato do 

6rgao judicial de pronuncia-la. l7 

l6 MOREIRA, José Carlos Barbosa, EflcBcia da sentença e autoridade da coisa Julgada, p. 278- 
279. 
l7 GUERRA FILHO, op. cit.. p. 245. 





Essa afirmação de Couture aponta as ideias e regramentos 

existentes nos países latinos, especialmente da América do Sul, onde a 

impugnação da coisa julgada só se d& por meio prbprio e em determinado lapso 

de tempo, o qual, uma vez ultrapassado não pode mais o julgado sofrer qualquer 

censura no campo jurídico. 

De acordo com JOSE CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao proferir a 

sentença de mérito, o órgão judicial formula a norma jurídica concreta que deve 

disciplinar a situação litigiosa trazida sua apreciação. Necessidades de ordem 

prdtica exigem que se assegure estabilidade & tutela jurisdicional assim 

dispensada. Para ele: 

A lei atende a tal exigencia tomando imutavel e indiscutlvel, a partir de 

certo momento, o conteúdo da norma formulada na sentença. Nesse 

momento -que, no direito brasileiro, 6 aquele em que jB nenhum recurso 

pode ser interposto contra a decisão -, diz-se que esta transita em 

julgado.22 

Analisando a coisa julgada, PERELMAN compara inicialmente a 

liberdade que tem o cientista independente em suas pesquisas com o juiz que 

na0 possui essa mesma liberdade, pois não escolhe os processos que ter& de 

analisar, ficando encarregado de julgar uma lide e, ao faz&-Ia, realiza um ato de 

soberania, cuja meta é estabelecer a paz judicihria, dizendo o que 12 conforme ao 

direito. Segundo PERELMAN: 

As 'decisóes terão a autoridade da coisa julgada, a p b  a expiraçao dos 

prazos previstos para interpor apelaçao e recurso de cassaflo. A coisa 

julgada 6 tida como verdadeira, e as partes devem submeter-se as 

conclusdes do tribunal. Aliás, sao essas conclus6es que o mais das 

vezes Ihes importam, bem mais do que a realidade dos fatos, que 

" MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. A EficBcla PreCl~slva da Coisa Julgada Material no 
Sistema do Processo Civil Brasileiro. In Temas de Direito Processual Civil. Primeira Sbrie. 
Saraiva. 2. ediçao. São Paulo. 1988, p. 97. 



constituem apenas um meio de fundamentar as wnseqllencias jurldicas 

que deles decorrem".23 

Esse pensamento de Perelman retrata uma situaçao consolidada 

com o positivismo jurídico que trouxe um grande prestígio a coisa julgada, 

especialmente pelo fato de se trabalhar com a sentença dentro de um raciocinio 

16gico formal, onde uma vez formado o silogismo, tinha-se como incensurbvel o 

ato decisional, o qual só poderia sofrer impugnaçáo dentro do mesmo processo 

enquanto nao o passasse em julgado. Ap6s o trânsito em julgado, somente em 

casos excepcionais poder-se-ia corrigir os raros defeitos que o legislador 

entendeu ou entende como relevantes para uma rescisão do julgado. 

A doutrina clhssica costuma identificar a coisa julgada como o efeito 

declaratbrio produzido pela sentença, onde ultrapassados os prazos e meios de 

ataques previstos em lei, a indiscutibilidade e a imodificabilidade impera. 

Para PONTES DE MIRANDA: 

As palavras colsa julgada indicam uma decisao que nao pende mais 

dos recursos ordinários, ou porque a lei nao os concede (segundo lei 

das alçadas). ou porque a parte nao usou deles nos termos fatais e 

perempt6rios, ou porque jA foram esgotados. O efeito de uma tal deciao 

é tida por verdade; assim, todas as nulidades e injustiças relativas, que 

porventura se cometessem contra o direito das partes, jd nao sao 

susceptlveis de revoga~ao.~' 

Segundo PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA: 

O instituto da coisa julgada é obrigatdrio em qualquer sistema jurldico. 

Submeter matérias à apreciago do Judiciario pressupde que haja uma 

resposta final. E nao se deve esperar que a definitividade da resposta decorra 

da satisfaça0 dos litigantes, convencidos da excelhncia do julgado. A realidade 

23 PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Tradugo: Maria Ermantina Galvao G. Pereira. Sao Paulo: 
Fontes, 1996, p. 586. 
24 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil. Forense. t. V. p. 172. 



tem demonstrado que, salvo poucas exceçOes, ningubm se convence do acerto 

das decisbes desfavohveis obtidas em j u ~ z o . ~ ~  

Assim sendo, conhecendo a falibilidade da natureza humana, o 

Direito Processual organizou os julgamentos em mais de uma instancia, 

submetendo as sentenças de primeiro grau a revisões. Com este sistema - o 

"Duplo Grau de Jurisdiçáo", assegura-se 6s partes o direito de ter um segundo 

julgamento, por juizo hierarquicamente superior. Todavia, a revisa0 nso é tarefa 

fácil, al8m de ser muito demorada. 

A garantia do duplo grau de jurisdiçao agora se transformou em 

principio constitucional. Este recurso especial, que visa uniformizar o Direito 

objetivo, e o recurso extraordinbrio, através do qual se assegura a prevalencia 

das normas constitucionais sobre as de menor hierarquia. "Tais recursos, apenas 

indiretamente ou como efeito reflexo, podem determinar o atendimento a 

pretensões náo reconhecidas nos julgamentos das instâncias inferi~res".'~ 

1.2. COISA JULGADA FORMAL E COISA JULGADA MATERIAL 

Para compreendermos mais claramente a coisa julgada, 

necessitamos saber qual o seu fundamento. De acordo com MIRABETE, a coisa 

julgada se fundamenta no principio non bis in ided7.  

Na sua generalidade, a doutrina classifica a coisa julgada em: coisa 

julgada formal e coisa julgada material. 

25 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Teoria da Coisa Julgada, pp. 13-14 
26 LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Op. cit., p. 15. 
27 MIRABETE, JCllio Fabbrini. p. 219. 



Há muitas confusoes sobre o uso das expressóes coisa julgada 

material e coisa julgada formal e contra esse tema se tem batido vhrios escritores. 

TORNAGHI sustenta a idéia de que "coisa julgada formal é, pois, 

consequ&ncia da irrecorribilidade, e traduz-se pela imutabilidade da sentença no 

processo em que foi proferida."" 

Para ROMEU PIRES DE CAMPOS BARROS", a coisa julgada no 

sentido formal é "uma qualidade da sentença, quando já nao é corrivel por força 

da preclusão dos recursos". Em sentido substancial ou material seria "a sua 

eficácia especifica, e propriamente, a autoridade da coisa julgada", e estaria 

condicionada formação da coisa julgada no sentido formal. 

PAULO LÚCIO NOGUEIRA define coisa julgada formal e coisa 

julgada material. A primeira "é a matéria processual e ocorre quando nao houver 

mais recurso da decisao proferida; é chamada também de preclus80 recursal, 

porque não houve interposição de  recurso^."^^. A segunda "é a qualidade dos 

efeitos das sentenças." ."Toda sentença produz coisa julgada formal, já que se 

esgota o prazo recursal, mas nem todas produzem coisa julgada material, visto 

que poderao ser revistas com novas provas, como a impronúncia." 31 

JÚLIO FABBRINI MIRABETE diz que: 

(...) coisa julgada formal traduz a imutabilidade da sentença no processo 

em que foi proferida; C o efeito preclusivo que impede nova discusao 

sobre o fato na mesma a@o. (...) Na coisa julgada material h$ 

imutabilidade da sentença que se projeta para fora do processo: o juiz de 

28 TORNAGHI, Helio Bastos. Curso de Processo Penal, p. 183. 
BARROS, Romeu Pires de Campos. Direito Processual Penal Brasileiro, p. 260. 

3"NOGUEIRA, Paulo Lucio. Curso Completo de Processo Penal. p. 135. 
" NOGUEIRA, Paulo Lucio, op. cit., p. 135. 



outro processo esta obrigado a respeitar a decis8o na medida em que 

isto lhe b imposto pela lei." 

O artigo 6O; § 3O do Decreto Lei no 4.657, de 04.09.1942, Lei de 

Instruflo do C6digo Civil define: "Chama-se coisa julgada a decisao judicial de 

que jb n&o caiba recurso." Essa lei 6 tida como o "estatuto dos princípios gerais 

do direito", sendo subsidiariamente aplicada em todos os ramos do Direito. Daí, 

conclui-se que tal definiçao ou conceito 6, portanto, aplicada na sua generalidade 

em todo o Direito. 

Prossegue HÉLIO BASTOS TORNAGHI: 

Coisa julgada. portanto, e a pr6pria materia discutida, depois que o Juiz 

se pronuncia, sem mais qualquer possibilidade de recurso ou de 

mudança de decisao". Em virtude disso, quando o juiz reconhece o 

direito de uma das partes. dizer que a coisa estd julgada, significa 

afirmar a intangibilidade desse direito, nos termos em que a sentença o 

definiu.". Com isso a sentença passa a revigorar como lei entre as partes 

e exerce a "força de leî ." 

JOAO MONTEIRO, por exemplo, assim descrevia a coisa julgada: 

Foi proferida a decisao definitiva do pleito, e a parte vencida ou nao usou 

os recursos legais ou por completo se esgotou. Entao se diz que a 

sentença passou em julgado, para significar que se findou o litlgio e a 

decisao se tomou irretratavel. S6 lhe resta a execuçao. (...) Mas a coisa 

julgada tem dois sentidos em direito, significando, no primeiro deles, o 

termo final da demanda e no segundo, a relaçao de direito resolvida na 

sentença." 

PAULO BAPTISTA distinguia o que denominava "coisa julgada", 

identificada com a decisao de que náo pende mais recurso; é a "autoridade da 

l2 MIRABETE, op. cit., p. 219. 
" TORNAGHI, Hblio, op. cit., p.180-181. " MONTEIRO, João. Teoria do Processo Civil, par. 235, 1956. 



cousa julgada" que segundo ele era efeito dessa deciséo cuja virtude era ter-se 

por verdade o que fora decidido.35 

LIEBMANN, processualista italiano de grande influência no C6digo 

de Processo Civil Phtrio, considerou a coisa julgada ao contrbrio do que deduzia a 

doutrina majorittiria, como uma qualidade que acrescenta aos efeitos da 

sentença, tornando não apenas o seu conteúdo imutbvel, mas igualmente 

imutáveis os seus efeitos. 

A autoridade da coisa julgada, n80 6 efeito da sentença, como postula a 

doutrina undnime, mas, sim modo de manifestar-se e produzir-se dos 

efeitos da pr6pria sentença, algo que a esses efeitos se ajunta para 

qualifica-los e reforça-los em sentido bem deter~ninado.~~ 

Da anhlise das doutrinas retro explicitadas, tem-se que, na primeira 

corrente, a coisa julgada é o efeito declaratório tomando indiscutlvel, depois de 

ultrapassados os meios de impugnaçóes e recursos e, numa segunda corrente, a 

coisa julgada corresponde a qualidade da jurisdiçáo, tornando imuthvel o 

comando sentencia1 e seus efeitos. 

Contudo, a doutrina, apbs longos embates doutrinhrios e inspirados 

nos ensinamentos de OV~DIO BATISTA, pacificou-se no sentido de conceituar a 

coisa julgada - material, diga-se - como sendo "a qualidade que, em determinado 

momento cronolbgico se agrega ao conteúdo (e não aos efeitos!13' da sentença, 

tornando-o imutável", projetando efeitos para fora do processo, náo permitindo, 

conseqüentemente, a repropositura da ação, reputando-se, ademais, "repelidas e 

35 BATISTA, Paulo. CompBndio da Teorla da Prática do Processo Civil, par. 182. 
38 LIEBMANN, EficBcia e autoridade da coisa julgada, p. 46. 
37 Afinal, mesmo apds a coisa julgada as partes podem transigir de modo a modificar os efeitos da 
sentença transitada em julgado. O conteúdo da sentença. contudo. sempre ser$ o mesmo. 



deduzidas todas as alegaçóes e defesas que a parte poderia opor assim ao 

acolhimento como & rejeiçao do pedid~".~' 

Para PAULO LÚCIO NOGUEIRA, a coisa julgada é um meio de 

defesa indireto, ou seja, uma exceçao com efeito peremptório, objetivando 

extinguir a relaçáo processual, pondo-lhe termo. De acordo com o artigo 110, 5 2 O  

do Código Processual Penal, "a exceçáo de coisa julgada somente poderá ser 

oposta em relaçáo ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença." Já o art. 

111 do mesmo estatuto versa que "as exceções serao processada em autos 

apartados e não suspenderao, em regra, o andamento da açáo 

Todavia, para OV[DIO A. BAPTISTA DA SILVA, é perfeitamente 

possível jungir ambos os critbrios e formar uma terceira conceituaçao, sendo a 

coisa julgada "a qualidade que torna indiscutível o efeito declaratório da sentença, 

uma vez exauridos os recursos com que os interessados possam atad-~a".~' 

O artigo 468 do Código de Processo Civil pdtrio, impbe como dever 

do Juiz julgar a lide nos limites do pedido devendo julgh-Ia inteiramente, sem no 

entanto, pronunciar-se a respeito de questões relativas a outras lides. 

A força deste dispositivo, vem estampada na decisao abaixo 

transcrita: 

A Coisa julgada se forma nos limites do pedido (CPC 128 e 460). 

Nao se pode pois atribuir-lhe a autoridade que vá al6m dos limites da lide 

posta e decidida. ou seja, que vti al6m do objeto do processo por ela 

definid~.~' 

38 Trata-se da chamada eficácia preclusiva da coisa julgada constante do art. 474 do CPC. 
39 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Curso Completo de Processo Penal, p. 130. 
" SILVA, Ovidio A. Baptista da. Teorla Geral do Processo. Ed. RT, 1997. 
4' RT 620181. 



No sistema jurídico brasileiro, faz-se imperioso observar a 

importância da coisa julgada, como Principio decorrente de preceito 

constitucional, garantido no Artigo 5 O  da ConstituiçBo Federal, com intuito de 

assegurar a ordem (Direitos e Garantias Individuais). 

O fundamento para tamanha preocupação encontra respaldo na 

intençao de evitar a perpetuaçao dos litígios em prol da segurança e a ordem 

jurídica, que reconhece a autenticidade deste poder quando concede a esta a 

caracteristica de LEI, não sendo atingida nem sequer Poe Lei ordinária posterior. 

Ressalte-se ainda, a preocupação do legislador em inibir, impedir 

que lei nova possua o condão de alterh-Ia, possui também a caracteristica do 

Princípio da Irretroatividade da Lei. 

Conforme WATANABE: 

A soluçSo definitiva do conflito de interesses B buscada atraves de 

provimento que se assente em cognição plena e exauriente, vale dizer, 

em procedimento plenàrio quanto à extensa0 do debate das partes e da 

cogniçSo do juiz, e completo quanto à profundidade dessa cogniçSo. 

Decieo proferida com base em semelhante cognição propicia em juizo 

com Indice de segurança maior quanto a certeza do direito controvertido, 

de sorte que a ela o Estado confere a autoridade da coisa ju~gada.~' 

Assim. sendo a sentença a traduçao da lei aplicável ao caso 

concreto, a coisa julgada é imutável como ato processual e quanto aos seus 

efeitos, gerando a estabilidade das decisdes e das relações. 

Há, outrossim, para o grande mestre FREDERICO MARQUES, que 

se fazer a distinção entre a coisa julgada e a coisa soberanamente j ~ l g a d a . ~ ~  

- 

42 WATANABE, Kazuo. Da CognlçBo no Processo Clvll, p. 85. 
43 MARQUES, Frederico. Manual de Dlrelto Processual Clvll, p. 696. 



A coisa julgada para tomar-se soberanamente julgada deve observar 

o prazo decadencial da propositura da rescisbria (Art. 495, CPC). 

O Artigo 467 do CPC pátrio "denomina a coisa julgada material a 

eficscia que torna imutável e indiscutível a sentença, n8o mais sujeita a recurso 

ordinário ou extraordinário". 

PAULO LÚCIO NOGUEIRA afirma que "a coisa julgada tem 

afinidade com a litispendência porque ambas se fundam no princípio da 

duplicidade de processo sobre o mesmo fato criminoso ou no princípio do non bis 

in idemJM. O mesmo escritor diz ainda que "o finamento da coisa julgada est8 na 

segurança e estabilidade da ordem jurídica" correto o entendimento do nobre 

jurista porque se n8o houvesse a coisa julgada, n8o veríamos jamais o fim de um 

litígio, visto que sempre haveria uma revisa0 de julgamento por uma instancia 

superior. 

Conforme ROMEU PIRES DE CAMPOS BARROS, existe para a 

coisa julgada o fundamento político e o fundamento jurídico. 

O fundamento político da res judicata, prov6m da necessidade de 

incutir no ânimo dos cidadaos a confiança no juizo e na justiça, 

dando a certeza do gozo e do bem da vida e garantido o resultado 

do processo. O fundamento jurídico do instituto emana do 

princípio da consumaçao da açao penal."5. 

Ainda, ROMEU PIRES DE CAMPOS BARROS: 

(...) chega um momento em que (esse) litlgio B resolvido definitivamente, 

sem possibilidade de ser novamente proposto d wnsideraçao de 

NOGUEIRA. Paulo Lúcio. op. cit.. p. 134 
45 BARROS, Romeu P. de C., op. cit., 257. 



qualquer juiz e a decisao se torna imutável. Desde entao deve dizer-se 

que a coisa está julgada (ms iudicata est).* 

E continua o mesmo autor dizendo que "coisa julgada, portanto é a 

própria coisa discutida depois que o juiz se pronunciassem mais qualquer 

possibilidade de recurso ou de mudança de decisáo." 47 

Baseado nesse pensamento, concluímos que a coisa julgada é ato 

jurídico e, ao mesmo tempo, reflete-se em uma decisão politica, visto que incide 

seus efeitos no animo dos cidadãos. 

O fundamento da coisa julgada, portanto. nao é a presunção ou a ficção 

do acerto do juiz, mas uma razao de pura c~nvenibncia.~. 

Na definição de JOSÉ FREDERICO MARQUES, coisa julgada trata- 

se da: 

(...) imutabilidade da entrega da prestação jurisdicional e seus efeitos, 

para que o imperativo jurldico, contido na sentença tenha força de lei 

entre as partes. (...) A sentença pode ser justa ou injusta. Desde. porem, 

que contra ela nao caiba mais recurso deve ser respeitada como 

depositária da verdade. 

De acordo com a definição de Coisa Julgada apresentada por 

COUTURE, jB citada, são os elementos componentes da Coisa Julgada que 

devem ser estudados a fim de se chegar à compreensão desta definiçao: 

autoridade e eficácia, 

Autoridade da coisa julgada é qualidade, atributo próprio da 

sentença que emana de um órgão jurisdicional quando adquiriu cardter definitivo. 

46 
.. BARROS, Romeu Pires de Campos, op. cit., p. 225 
" Ibid., p. 225. 
* TORNAGHI. H.B., op. cit., p. 182. 
49 MARQUES. Jose Frederico apud MIRABETE, op. cit.. p. 463. 



No que concerne A Coisa Julgada como medida de eficácia, B ela 

estudada em seus três atributos, que compreendem: a inimpugnabilidade, a 

imutabilidade e a coercibilidade, 

A coisa julgada é inimpugnhvel, quando a lei impede todo ataque 

ulterior tendente a obter a revisa0 da mesma matéria, o que se consegue via 

arguição da exceçao de Coisa Julgada. 

A imodificabilidade de uma sentença consiste em que, em nenhum 

caso, de oficio ou por petiçao da parte, outra autoridade poder8 alterar os termos 

de uma sentença passada em coisa julgada. 

Quanto As espécies de imutabilidade da coisa julgada, estas se 

referem a situaçees onde este atributo de imutabilidade B ou não absoluto. 

Vejamos. Quando uma sentença nao pode mais ser objeto de recurso algum, mas 

admite modificação posterior, em nova demanda, de seu conteúdo, esth-se diante 

do fenômeno da coisa julgada formal. Quando imuthvel via recurso, dentro do 

mesmo processo, mas também imuthvel por qualquer outro procedimento 

posterior, se diz que existe a coisa julgada material. 

O atributo da coercibilidade consiste na eventualidade de execução 

forçada. Porém, essa conseqüência na0 significa que toda sentença de 

condenação se execute, mas sim que toda sentença de condenação é suscetivel 

de execuçáo se o credor a pedir. 

O instituto da Coisa Julgada existe em decorrência de uma exigência 

política e náo propriamente juridica de se obter uma decisao que ponha fim a um 



conflito de interesses, objetivando assim a estabilidade das relaçóes jurídicas no 

seio da sociedade. 

A Coisa Julgada Formal é a inimpugnabilidade da sentença no 

processo em que foi proferida. Por não refletir decisão de mérito, não está 

amparada pela garantia constitucional do Artigo 5 O ,  inciso XXXVI, da Constituigo 

Federal. 

A Coisa Julgada Material é a qualidade que toma imutável e 

indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito 

não mais sujeita a recurso ordinhrio ou extraordinhrio (Art. 467 do C6digo de 

Processo Civil). Somente a lide, o pedido é acobertado pela coisa julgada material 

e é objeto de garantia constitucional nos termos do Artigo 5 O ,  inciso XKXVI. 

Para LIEBMAN, a Coisa Julgada formal e material são 

essencialmente a mesma coisa. "O que difere 6 o comando tomando i rn~t8ver .~~  

Quando estiverem esgotados todos os recursos previstos na lei 

processual, ou porque foram todos utilizados e decididos, ou porque decorreu o 

prazo de sua interposiflo, ocorre a coisa julgada formal, que é a imutabilidade 

da decisão dentro do mesmo processo por falta de meios de impugnaç%o 

posslveis, recursos ordinhrios ou extraordinhrios. 

A coisa julgada formal, ou preclusso mhxima, dh A sentença 

imutabilidade como ato processual de encerramento da relação processual. 

" LIEBMANN, E.T. EflcBcla e Autoridade da Coisa JulQada e outros escritos sobre a colsa 
julgada, p. 61. 



Tomando imutAvel a decisão, como ato processual, a coisa julgada 

formal é condição prévia da coisa julgada material, que é a mesma imutabilidade 

em relação ao conteúdo do julgamento e "mormente aos seus  efeito^."^' 

WILHELM KISCH, sintetiza os requisitos da coisa julgada formal, 

dizendo que ela significa: 

(...) a impossibilidade de reformar a sentença por vias recursais, seja 

porque a última instancia proferiu sua decisao, ou seja, por haver 

transcorrido o prazo para interpor recurso, ou finalmente porque se 

desistiu do recurso ou a ele se  renuncio^.^' 

O fundamento da coisa julgada material é a necessidade de 

estabilidade nas relaçbes jurídicas. 

A coisa julgada material, que é a imutabilidade do dispositivo da 

sentença e seus efeitos, torna impossivel a rediscussão da lide, reputando-se 

repelidas todas as alegaçdes e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento 

ou rejeição do pedido. 

Na coisa julgada material, concentra-se a autoridade da coisa 

julgada, ou seja, o mais alto grau de imutabilidade a reforçar a eficácia da 

sentença que decidiu sobre o mkrito ou sobre a ação, para assim impedir, no 

futuro, qualquer indagação sobre a justiça ou injustiça de seu pronunciamento. 

A coisa julgada material é instituto de direito processual. Ela torna 

imutAvel a vontade concreta da lei que promana da sentença, criando, assim, 

vínculos de ordem puramente processual que impedem o reexame do mérito da 

questão decidida por qualquer outro brgao investido de poder jurisdicional. 

51 LIEBMAN, E. T. Op. cit., p. 57. 
52 KISCH, Wilhelm, Elementos de Derecho Procesal. pp. 257 e 258. 



A coisa julgada material 12 a qualidade que toma imuthvel e 

indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito 

que não mais sujeita a recurso ordinhrio ou extraordinário (CPC 467 - Lei de 

Introduçi4o ao Código Civil - 6O, parágrafo 39, nem a remessa necesshria do 

CPC, artigo 475 (STF 423 - Barbosa Moreira -temas 3-107). 

Tem-se por conseqüência que a coisa julgada material é proferida 

nas sentenças de mérito e projeta sua autoridade para alem deste processo, sáo 

aquelas declinadas no artigo 269 do CPC e a lei não pode modificar a coisa 

julgada material (Art. 5, inciso XXXVI da CF188). 

Em resumo, a coisa julgada material ocorre inexoravelmente no 

processo, inclusive nas sentenças proferidas no juizado especial de pequenas 

causas (PJ 291127) e no mesmo raciocínio em relação &s sentenças proferidas 

pelos juizados especiais civeis (LJE L. 9099195). 

Na coisa julgada formal, a sentença é imutável e sua efichcia gera 

efeitos somente no processo em que foi proferida, ou seja, são aquelas proferidas 

nas hipóteses previstas no Artigo 267 do CPC, bem como nos despachos de 

expedientes, sentenças em processo de jurisdiçiio volunthria e cautelas. 

A coisa julgada formal é inimpugnabilidade da sentença no processo 

em que foi proferida. Assim, a coisa julgada material, alem da anhlise dos 

requisitos previstos no artigo 267 do CPC soma-se as do 267 do mesmo. Há a 

análise do direito de açiio e do material, enquanto na coisa julgada formal há 

análise de questões processuais e não impedem que a lide volte a ser posta em 

juizo em nova relaçáo processual. 



1.3. FINALIDADE 

O litígio a ser dirimido pelo exercício do oficio jurisdicional se 

manifesta quando as pessoas demonstram ser incapazes de resolver as suas 

próprias diferenças, sendo necessário pedir o auxilio do Estado-Juiz para que, na 

qualidade de terceiro imparcial e desinteressado, ponha fim A pendência, dizendo 

quem tem o direito. 

Os querelantes, naturalmente. apesar da divergência que os guia 

para o conflito judicial, guardam um fim comum: querem sair vencedores. 

Reclamam, tambem, que a decisao do brgão jurisdicional, apbs esgotados os 

meios oportunos de impugnação, revista-se de autoridade, no sentido de que seja 

imposta ao vencido a despeito de sua recalcitrância em se conformar com a 

solução alvitrada, não se tolerando a sua modificação. 

Os litigantes, portanto, nada obstante as teses que defendem, 

almejam não sb que a sentença acobertada pelo manto protetor da coisa julgada 

seja infensa a modifica@es, como ainda que O vencido seja obrigado a cumprir 

aquilo que ficar acertado no pronunciamento judicial. Pode-se agregar, aqui, que 

não apenas os interessados diretos no processo, como os terceiros eventuais e 

ou supe~enientes, guardam interesse em que a decisão do órgão judicante se 

torne imutável, como forma de legar segurança para as relaçbes juridicas. 

Com a coisa julgada se atinge o fim do processo, que 6 o de compor 

a lide, fazendo a aplicação do direito ao Caso concreto. 0 pronunciamento judicial 

adornado com a coisa julgada define o direito quanto a uma determinada 

situação, fazendo atuar a vontade concreta da lei. 



Nesse sentido, a coisa julgada serve para p6r fim i4 quesuo debatida 

em juízo, prevalecendo tanto para o processo findo quanto para outro qualquer, e 

para definir a situago jurídica das partes. 

Diante da wnstata@o desse efeito duplo, diz-se, com acerto, que a 

coisa julgada desempenha duas funçbes: uma, negativa, que consiste no 

encerramento do ofício jurisdicional sobre o assunto, impedindo que haja reexame 

da matbria; a outra, positiva, em virtude da qual se impóe &s partes a obediência 

ao que ficou determinado no julgado. 

1.4. MUTABILIDADE 

A imutabilidade da sentença condenatória no nosso ordenamento 

jurídico niio se torna absoluta, pois se admite em vhrias hipóteses a revisa0 

criminal de acordo com o art. 621, CPP e o habeas corpus quando, sem 

valorizaçiio da prova, verificar-se constrangimento ilegal, por ilegalidade ou abuso 

de poder (art. 647 e ss.). 

Conforme MIRABETE: "H& tambem mutabilidade a coisa julgada nos 

casos de anistia, indulto, unificaçao de penas, e t ~ . " ~ ~ .  

Na esfera criminal. a sentença condenatória e p b  trânsito em 

julgado pode ser revista, se se descobrirem provas novas da inocência do 

condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize a diminuigo da pena, 

conforme o art. 621, 111 do Código de Processo Penal. 

53 MIRABETE, J. F., op. cit., p. 219 



De conformidade com HÉLIO BASTOS TORNAGHI, "a lei nova que 

explicitamente náo derroga uma norma daquele teor, deixa intacta a coisa 

Com a finalidade de que a coisa julgada fique salva da lei, é 

necessário que a Constiuiçào a proteja. Por isso, a nossa Carta Magna no art. 5 O ,  

XXXVI dá proteção à coisa julgada determinando que "a lei não prejudicar8 o 

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

1.5. A TEORIA DA COGNIÇAO JUDICIAL 

O regime de formaflo da coisa julgada está intimamente 

relacionado como grau de cogniçào do magistrado a respeito das questões postas 

para a sua apreciação. Para que determinado provimento esteja apto a adquirir a 

qualidade de coisa julgada, terá que preencher quatro requisitos, assim 

classificados por KAZUO WATANABE? 

a) provimento h8 de ser jurisdicional (a coisa julgada é característica 

exclusiva desta espécie de ato estatal; b) o provimento há que versar sobre o 

mérito da causa (objeto litigioso), pouco importa se o mérito tem natureza material 

(regra) ou processual (rescisória ou embargos à execução, por exemplo), bem 

como se o provimento é sentença, acórdão ou decis8o interlocutória (n8o se 

desconhece a possibilidade de decis8o interlocutbria estar apta à produç8o de 

coisa julgada material, como sBo exemplos o reconhecimento de prescriçào 

parcial e o julgamento antecipado parcial da lide, inovação dos projetos de 

" TORNAGHI, HBlio Bastos, op. cit., p. 184. " WATANABE. Kazuo. Da cognlçtio no processo civil, p. 84. 



reforma da reforma do CPC): c) merito este analisado em cogniç8o exauriente; d) 

tenha havido a preclusão mhxima (coisa julgada formal), seja pelo esgotamento 

das vias recursais, seja pelo n8o-uso delas. 

A construçao dos procedimentos B feita mediante a combinaflo das 

diversas modalidades de cognição; a partir desta manipulação, o legislador 

concebe os procedimentos diferenciados e adaptados As várias especificidades 

do direito ou das pretensdes materiais. Podem-se criar procedimentos de 

cogniçáo sumhria (ineptos para a produção de coisa julgada) ou procedimentos 

em que a cognigo ser8 sempre exauriente (hhbeis, se preenchidos os requisitos, 

a gerar a res iudicata). 

Desta forma, para que se possam estudar as tbcnicas de produção 

de coisa julgada desenvolvidas para os diversos direitos, é absolutamente 

indispenshvel um rhpido estudo sobre a teoria da cogniç8o judicial. 

A cognição é vista por KAZUO WATANABE, como: 

(...) prevalentemente um ato de inteligbncia, consistente em considerar; 

analisar e valorar as alegaçbes e as provas produzidas pelas partes. vale 

dizer, as questbes de fato e as de direito que sao deduzidas no processo 

e cujo resultado 6 o alicerce. o fundamento do judicium, do julgamento 

do objeto litigioso do ~ r o c e s s o . ~ ~  

para ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO, a imponência do 

seu estudo, alBm do aspecto da construção dos procedimentos, se revela nas 

circunstâncias de ser a ponte de contato entre o direito material e o processo que 

se propde a realizh-10, bem como porque a pr6pria classificaç80 dos processos -a 

distinção ontológica entre as três espécies - reside justamente no objeto 

56 WATANABE, Kazuo, op. cit.. p. 41 



cognoscivel e na forma que se o cor~hece.~' 

O fenomeno cognitivo pode ser visualizado em dois planos, ainda de 

acordo com o estudo de WATANABE~': 

Em primeiro lugar, o plano horizontal, que diz respeito extensáo e 

amplitude das questdes que podem ser objeto da Cognição (no direito brasileiro, 

o trinômio de categorias processuais: condiçdes da açao, pressupostos 

processuais e merito da causa). 

Com parecer semelhante, CELSO NEVES, entende que alem dos 

Pressupostos, haveria os supostos processuais: pressuposto é só o de existbncia 

(para o autor, o exercício do direito de ação); uma vez preenchido, o processo 

passa a existir e os problemas atinentes h sua validade j& pertencem ao plano da 

sua estrutura, não podendo ser considerados como pressupostos seus, mas 

verdadeiros supostos, de que depende o seu desenvolvimento ulterior. Admite 

como pressupostos os requisitos que devem preexistir para que a relação jurídica 

processual exista; supostos seriam os requisitos que deveriam coexistir para lhe 

determinarem va~idade.~' 

Assim se definem quais as questdes que o magistrado pode 

examinar. A cognição, assim, pode ser: a) plena: náo h& lirnitaçáo ao quê o juiz 

conhecer; b) parcial ou limitada: limita-se o quê o juiz pode conhecer. O 

procedimento comum 6 pleno na medida em que não h& qualquer restriçao da 

materia a ser posta sob apreciação; o rito da desapropriação, no entanto, e de 

cognição limitada, porquanto se possa, em seu bojo, discutir a validade do ato 

expropriatório. 

"MACHADO, Antonio Cláudio da Costa. Tutela Antecipada, pp. 73/83. 
WATANABE, K., op. cit., pp. 84-94. 

58 NEVES, Celso. Estrutura Fundamental do Processo Clvil, pp. 199-200 



Em segundo lugar, o plano vertical (profundidade), que diz respeito 

ao modo como as questóes serão conhecidas pelo magistrado. Aqui se responde 

à pergunta: de que forma o 6rgão jurisdicional conheceu aquilo que lhe foi posto à 

apreciago? Poderá ser, portanto, exauriente ou sumhria, conforme seja completo 

(profundo) ou não o exame. 

Combinam-se estas modalidades de cogniçtio para a formação dos 

procedimentos. 

Há aqueles de cognição plena e exauriente, os quais compóem a 

regra, sendo principal exemplo o rito ordindrio. A soluçtio dos conflitos de 

interesses é buscada através de provimento que se assente em procedimento 

plendrio quanto à extensão do debate das partes e da cogni@o do juiz, e 

completo quanto a profundidade desta mesma cognição. DecisBes proferidas aqui 

são, por exemplo, aquelas dos procedimentos comuns (ordinàrio sumário ou dos 

Juizados Especiais Clveis), passíveis de produç8o de coisa julgada material. 

Prestigia-se o valor segurança. 

A cognição pode ser parcial e exauriente: a limitaçtio B apenas do 

quê, quanto aos pontos e questdes que podem ser resolvidos a cognição 6 

exauriente, de sorte que a sentença (julgado) tem aptidão para produzir coisa 

julgada material. Ao estabelecer as limitaçóes, o legislador leva em conta (a) as 

peculiaridades do direito material, elou, (b) necessidade de tornar o processo 

mais célere. Ressalva-se, todavia, o direito de questionar os pontos 

controvertidos excluídos em ação autônoma. Há o prestígio dos valores certeza e 

celeridade, na medida em que se permite o surgimento de uma sentença em um 

tempo inferior àquele que seria necessário ao exame de toda a extensão da 



situação litigiosa. São exemplos: a) conversão da separação judicial em divórcio 

(art. 36, parágrafo único, LF 6.515R7); b) embargos de terceiro (art. 1054); c) 

busca e apreensão da lei de alienaç80 fiduciária; d) desapropriação. 

A cognigo poderá ser, ainda, plena e exauriente "secundurn 

eventum pmbationis? sem limitação à extensa0 da matéria a ser debatida em 

juizo, mas com o condicionamento da profundidade da cognição à existência de 

elementos probatórios suficientes. Trata-se de técnica processual para conceber 

procedimentos simples e céleres, com supressão da fase probatória especifica ou 

procedimento em que as questes prejudiciais são resolvidas ou não conforme os 

elementos de convicção, ou, ainda, serve como instrumento de politica legislativa, 

pois evita, quando em jogo interesse coletivo e indisponível a formaçao de coisa 

julgada material, a recobrir juizo de certeza fundado em insuficiente. A decisão da 

questão está condicionada à profundidade da cognição que o magistrado 

conseguir, eventualmente, com base na prova existente dos autos (e permitida 

para o procedimento), efetivar, à conclusão de insuficigncia, o objeto litigioso I$ 

decidido sem caráter de definitividade, não alcançando a autoridade de coisa 

julgada material. Siko exemplos: a) procedimento de inventário, quando se afirma 

que a questão prejudicial surgida ser8 decidida se o magistrado dispuser de 

elementos bastantes para o estabelecimento do juizo de certeza, caso contrario, 

será considerada questão de alta indagação, devendo ser remetida para os meios 

ordinhrios (art. 1.000, CPC): b) mandado de segurança (STF 304: art 15, LF 

1.533151); c) desapropriação, na fase de levantamento do preço, havendo dúvida 

fundada sobre o domínio, o magistrado não deferirá a nenhum dos litigantes a 

entrega do preço, determinando a soluç€io da controvérsia em ação própria (art. 



34, caput, e parágrafo único, do Dec.-lei 3.365141, d) a disciplina da ação popular 

e das açóes coletivas, ambos, anuncie-se de logo, fundadas em direito 

indisponível. 

Pode-se vislumbrar, ainda, a cognição eventual, plena ou limitada, e 

exauriente (secundum eventum defensionis): somente haver8 cognição se o 

demandado tomar a iniciativa do contraditório, eis porque eventual. São 

exemplos: a) a g o  monitória e b) a g o  de prestação de contas. 

Quanto à cognição sumária (possibilidade de o magistrado decidir 

sem exame completo), tem-se que (o permitida, normalmente, em razão da 

urgencia e do perigo de dano irrepardvel ou de difícil reparação, ou da evidencia 

(demonstração processual do direito) do direito pleiteado, ou de ambos, em 

conjunto. No plano vertical, a diferença entre as modalidades de cognição estd 

apenas na maneira como o magistrado enxerga as razões das partes (causa de 

pedir). Exemplo da possessória: o juiz ao examinar a inicial, analisa 

superficialmente, se houve posse (causa remota) e o esbulho (próxima). São 

ambientes propícios à cognição sumbria: a) processo de conhecimento que 

admite liminar náo-cautelar; b) processo cautelar; c) processo de conhecimento 

com a tutela sumaria de mérito genérica. Sáo exemplos: a cogniçáo utilizada nas 

medidas liminares, antecipatórias ou assecuratórias conduz aos chamados juizos 

de probabilidade e verossimilhança, OU seja, às decisões que ficam limitadas a 

afirmar o prov8vel. Tem por objetivos assegurar a viabilidade da realização de um 

direito ameaçado por perigo de dano iminente (tutela cautelar); realizar 

antecipadamente um direito: a), em vista de uma situação de perigo (tutela de 

urgência sumdria satisfativa); b) em razão das peculiaridades de um determinado 

direito e em vista do custo do procedimento ordin8rio; c) quando o direito do autor 



surge como evidente e a defesa abusiva (art. 273, 11, CPC) Caracteriza-se, 

principalmente, pela circunstância de não ensejar a produção da coisa julgada 

material. 

Deste quadro pode-se retirar algumas conclusdes: a) somente os 

procedimentos que ensejam pronunciamentos fundados em cogniçáo exauriente 

dão condições ao surgimento da coisa julgada material; b) a lei pode, caso a 

caso, estabelecer quando se considera completa (exauriente) a cogniçáo, 

flexibilizando a produçéo da coisa julgada material; c) a regra, no entanto, 6 a do 

procedimento comum, em que a cogniçéo ser8 sempre completa, a ensejar a o 

surgimento do caso julgado. 

1.6. O REGIME COMUM DE PRODUÇAO DA COISA JULGADA E O REGIME 

DE PRODUÇÃO DA COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM LITIS. 

O regime comum de produçiio de coisa julgada material, no direito 

brasileiro, est8 previsto no Código de Processo Civil. Aplicam-se, em suma, as 

seguintes regras, j8 defendidas por CHIO VENDA^, no início do século passado: a 

coisa julgada se opera interpartes et pm et contra. 

A coisa julgada somente se opera em relaçao aqueles que fizeram 

parte do processo, independentemente do resultado da demanda; uma vez 

preenchidos os outros requisitos analisados, sempre surgir&, tanto para o 

vencedor como para o vencido. Esse B o ponto de diferenciação com o outro 

sistema de produção de coisa julgada, diferenciado, denominado coisa julgada 

'O CHIOVENDA, Giuseppe. Instltulções de Direito Processual Clvll, p. 463 



secundum eventum litis. Neste, a coisa julgada surgirá ou não de acordo com o 

resultado da demanda. A lei, pelas mais variadas razbes, pode entender que tal 

ou qual resultado (procedência ou improcedência) não autoriza a imunizaçao. É o 

que acontece, por exemplo, nas demandas que dizem respeito aos direitos 

individuais homogéneos quando a coisa julgada ser8 erga omnes, apenas nos 

casos de procedência do pedido.6' 

O regramento comum se extrai das duas regras b8sicas de nosso 

sistema: os artigos 468 e 472 do Código de Processo Civil Brasileiro. Nenhum 

Senão, nenhuma ressalva foi feita pelo legislador brasileiro, que considera o 

seguinte: vencido o procedimento em contraditório, necessariamente se ter8 

ensejado ao magistrado a possibilidade de um exame completo da causa, 

permitindo, assim, que sobre o seu pronunciamento de mérito incidam as 

qualidades da autoridade e da imutabilidade. Sentença fundada em falta de prova 

faz, também, coisa julgada, pois, por este sistema, sendo a prova do fato 

constitutivo &nus do autor, "actore non probante, h u s  absolvitur". 

A limitação subjetiva aos participantes da causa, a limitação objetiva 

aos precisos extremos da lide e a sua inevitabilidade (coisa julgada non 

secundum eventurn ius) são as principais características deste sistema. 

Tal procedimento parece razo8ve1, pois foi concebido como um 

código apto 8 tutela de direitos individuais e patrimoniais. 

Por outro lado, o desenvolvimento dos estudos.sobre os direitos 

coletivos (transindividuais), o prestigio que certos direitos da personalidade têm 

'' Art. 103, CDC: "III - erga omnes, apenas no caso de pmcedhncia do pedido. para beneficiar 
todas as vítimas e seus sucessores, na hipdtese do inciso III do paGgrafo iInico do art. 81". 



adquirido, reclamando um repensar dos institutos fundamentais do processo civil, 

bem como a percepçáo das injustiças que se vinham ou poderiam vir a ser 

cometidas. como salienta DINAMARCO: 

(...) a doutrina e os tribunais começam a despenar para a necessidade 

de repensar a garantia constitucional e o instituto tknico-processual da 

coisa julgada) na consciencia de que na0 e legltimo eternizar injustiças a 

pretexto de evitar a etemizaçâo de  incerteza^.'^ 

Os fatores apresentados forçaram o legislador e os operadores do 

direito a elaborar novas tbcnicas de produção de coisa julgada. Havia de se 

adequar o processo às características de certos direitos materiais, precipuamente 

quanto A imutabilidade de suas decisóes. 

1.7. REGIMES DIFERENCIADOS DE PRODUÇÃO DA COISA JULGADA 

As expressões "comum" e "diferenciado" referem-se aos regimes de 

produç8o da coisa julgada, e náo a esta propriamente dita. Os adjetivos dizem 

respeito ao modo como a coisa julgada surge, pois o produto coisa julgada b 

sempre o mesmo, com as mesmas características, não havendo que se falar em 

"comum" ou "diferenciada". O recurso tem fins didáticos, entretanto, pois desvia a 

atençao para aquilo que consideramos importante, OS modos de produçgo S ~ O  

distintos; obtém-se o fenomeno da irnutabilidade. mas por técnicas diferentes. A 

primeira, referente A generalidade das situaçóes - e por isso denominada comum- 

a segunda, gênero de que são espécies algumas tbcnicas diferenciadas de 

fomaç8o do caso julgado, com derrogações das regras comuns, e que, por isso, 

podem ser englobadas sob o r6tulo coisa julgada diferenciada. 

62 DINAMARCO, Candido Rangei. Op. cit., p. 36. 



1.7.1. A coisa julgada erga omnes e secundum eventum ptvbationis 

Nosso sistema veda, como regra, a formação secundum eventum 

probationis da coisa julgada. O exaurimento ou náo das vias probat6rias é 

irrelevante para que a imutabilidade opere sobre o julgado de mérito do qual não 

caiba mais recurso algum A improcedência por falta de provas, segundo tais 

regras, é tão apta á imutabilidade quanto um julgamento pela procedência com o 

esgotamento de todos os meros de prova em direito permitidos. 

Do mesmo modo, restringe-se a coisa julgada ao objeto do processo 

- esta se opera nos limites da lide posta sob apreciação -, o que implica dizer que 

náo poderá afetar a quem náo tiver participado do debate (limitaçáo subjetiva). 

Este regime não se preocupa com a natureza do direito material tutelado, tendo 

sido criado em abstrato, ao pressuposto de que os direitos são individuais e 

patrimoniais perfeitamente adaptado $ regra que prevê a coincidência entre o 

legitimado e o tutelar da pretensao material. 

A necessidade de uma melhor tutela jurldica dos direitos 

transindividuais gerou a percepção de que as regras superadas de coisa julgada 

não poderiam ser aplicadas. Haveriam de ser criados novos mecanismos de sua 

produção, agora sob a ótica coletiva, pois os relativos B individual se tornaram, 

em relação Bquela, absolutamente imprestáveis. Além de reformular o sistema da 

legitimidade para agir - pois OS direitos transindividuais não possuem titular 

determinado, antes pertencem a uma comunidade ou grupo, o que inviabiliza a 

aplicação das tradicionais concepções sobre a identidade do titular do direito com 



o legitimado para a causa -,63 alterou-se, profundamente, o sistema de produflo 

da coisa julgada material. Basicamente, tr&s foram os pontos atingidos: a) a 

utilibus da coisa julgada e c) a consagraçao da coisa julgada secundurn eventum 

probationis. 

A análise da coisa julgada coletiva, neste momento, nao será 

exaustiva; objetiva-se, tão-somente, apontar as derrogações das regras comuns, 

demonstrando, com isso, como certos direitos possuem regime diferenciado de 

produção da coisa julgada. O assunto será tratado em item próprio. 

1.8. COISA JULGADA E PRECLUSAO 

Não deve haver confusão entre coisa julgada e preclusão. 

A preclusao é fato processual extinto de carater secundario, que tem o 

fim de obter que se impeça o prosseguimento do processo com 

possibilidade de discutir novamente uma mesma questão. (...) Em suma, 

6 a extinçao de um direito processual por não t&-lo exercido seu titular no 

momento oportuno.@ 

Nos termos do Artigo 473 do Código de Processo Civil, a Preclusão 

é a impossibilidade de rediscutir no processo questbes já decididas. Levando-se 

em conta que o processo anda para frente, veda-se rediscutir questões já 

decididas, na mesma esfera Partes e Juiz. 

6 defeso à parte discutir, no curso do processo, as questbes jB 

decididas. a cujo respeito se operou a preclusão. 

63 O art. l0 - Par. bnico da LF 8.86411994, regula a protepo ao abuso de concorrencia: "A 
coletividade B a titular dos bens jurldicos protegidos por esta Lei". 

MIRABETE, Júlio F., op. cit., p. 219. 



Neste sentido manifestou o julgado do RJTJSP 551128: "A Precluséo 

extingue o direito a praticar certos atos no processo e néo se confunde com a 

coisa julgada que decorre de sentença". 

Para NELSON NERY, que discorda da doutrina dominante, a 

denominago coisa julgada formal, na verdade, B a preclus80 prevista no Artigo 

183 do CPC, é a perda da faculdade de praticar ato processual. 

A Preclusão pode ser temporal, lógica ou consumativa e destina-se 

As partes e aos poderes do juiz, que não pode decidir novamente as questóes, 

salvo se de ordem pública, que não atingidas pela preclusao. 

Indubitável 6 a semelhança entre coisa julgada formal e preclusão, já 

que ambas impossibilitam reabrir a discussao, no mesmo processo. 

Ressalte-se que processo B uma sucessão de atos ordenados 

logicamente para obtenção da prestaç8o jurisdicional, o retrocesso do ato para 

análise posterior de questão já decidida torna-se um verdadeiro e incessante vai e 

volta, com prejuízo da certeza e da segurança necessdria. 

Há preclusão temporal, quando a parte deixa de praticar o ato, 

acarretando perda da faculdade de praticá-lo, a título de exemplo, tem-se a perda 

do prazo de requerimento de produção de provas. 

Há preclusão lógica, quando a parte, entre um ato e outro, age de 

forma incompatível que se queria praticar, a titulo de exemplo, quando a parte 

recebe a Sentença e a aceita. (Art. 503 - CPC). 



H& preclusão consumativa quando o ato n8o pode ser novamente 

realizado (Art. 473 - CPC), a título de exemplo tem-se os casos da 

impossibilidade de aditar a contesta@o pelo r6u (RTJ 122ff45 e RT 5031178) - 

Ausência de preparo de Apelaçáo. 

Há preclusi40 pro judicato quando o Juiz está impedido de julgar 

questao já decidida. 

Sobre este assunto leva-se a efeito a atitude unilateral do juiz que 

avocou o processo, em fase de execuçáo e revogou a decisáo anteriormente 

proferida, declaratbria de nulidade da alienaçáo do im6vel promovida pelo 

devedor e determinou a penhora do imóvel alienado. 

No caso, por unanimidade de votos, considerou a ocorrência da 

preclusão "pro judicato" e a impossibilidade do Juiz de oficio alterar decisáo 

atingida por esta. 

1.8.1. Preclusáo e coisa julgada formal 

O direito de praticar um ato processual extingue-se pela 

exausta0 do respectivo prazo, por exemplo; se náo se apelou até o 15O dia - arts. 

506 e 508 do C6digo de Processo Civil - jB náo mais se pode apelar, nem praticar 

ato processual, uma vez que já se praticou este ato (art. 297). Também perde-se 

o direito a outro ato impeditivo daquele, por exemplo; o recorrente renunciou ao 

direito de recorrer, ou aquiesceu h decisáo, tornando-a irrecorrlvel (CPC, arts. 502 



e 503). gerando uma situação de estabilidade, insuscetivel de modificação dentro 

do processo. A esta imutabilidade dh-se no nome de preclusão. 

No caso da preclus8o originar-se na prhtica anterior do ato, ou 

da prática de outro ato impeditivo dele, como nos casos da renúncia ou 

aquiescência, o raciocínio diz que ele nao pode ser de novo praticado, ou não 

pode ser praticado. Neste caso, a preclusão denomina-se lógica. Se a preclusão 

decorre do t6rmino do prazo para o ato, isto 6, porque passou o tempo para 

pratich-10, diz-se que ela e temporal.65 

Conforme SERGIO BERMUDES: 

Em decorrencia da preclusão Ibgica, ou da preclusao temporal, ou da 

vontade da norma, que o faz nascer intocáveis (...), ou ainda da 

exaustáo de todos os recunos posslveis. sem que reste algum para 

interpor. os atos decisbios se tomam imuMveis dentro do processo e 

essa inalterabilidade se chama preclusao consumativa porque se 

consumiram as possibilidades de sua alteraflo (...). A preclusao 

consumativa tambern se chama, simplesmente, pmclus80. ou colsa 

julgada formal.(gflfos do autor)= 

Ainda, segundo SERGIO BERMUDES, Pmluséo e coisa 

julgada formal se equivalem.67 Trata-se de um efeito do ato decisbrio, que o faz 

imuthvel dentro do processo, de forma que ele não mais possa, ali, ser 

modificado. 

No caso de uma sentença, se a parte legitimada recorrer 

desse ato não apela no prazo, a sentença preciui e não mais pode ser modificada 

no processo, pela estabilidade que adquire. No caso oposto, se a parte legitimada 

a recorrer apelou; opôs embargos infringentes ao acórdão nao unanime que 

BERMUDES, Sergio. Introduçilo ao Proceaao Civil, p. 191-192. 
BB Ibid., p. 192. 

Ibid., p. 192. 



julgou a apelação; interp6s recurso especial e recurso ordindrio do acórdão dos 

embargos; desprovido o especial pelo Superior Tribunal de Justiça e desprovido o 

recurso extraordinhrio pelo Supremo Tribunal, op6s embargos de divergência aos 

acórdaos e, desacolhidos também esses, ainda op6s embargos de declaraçao 

aos acórdãos respectivos jb náo resta qualquer recurso a ser manifestado, 

operando, então, a preclus#io, ou a coisa julgada formal. 

Com isto, a prestaçtlo jurisdicional adquire estabilidade 

permanente no processo, onde não mais pode ser a~terada.~' 

1.9. LIMITES DA COISA JULGADA 

A coisa julgada possui limites, classificados como objetivos e 

subjetivos. Isto porque a decisão judicial atinge diretamente as partes e fixa os 

limites de quem é atingido. 

1.9.1. Limites Objetivos da Coisa Julgada 

A prestação jurisdicional advinda de um processo onde as 

partes invocam a soluçtlo do tema delineado é o limite objetivo da coisa julgada. 

Assim, através do processo o Estado visa compor o litígio, 

dando a interpretação da lei ao fato apresentado, aplicando o direito objetivo 

situação. 

Ibid., pp 192-193. 





coisa julgada. (...) A coisa julgada somente apanha a parte dispositiva da 

sentença. ou seja, a parte final, onde se soluciona o m8rito da pretensao 

dedu~ida.~~ 

Dispbe o artigo 468 do Código de Processo Civil que "a 

sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites da lide 

e das questbes decididas". 

Nem tudo, na sentença se torna imutável. O que faz coisa 

julgada material é o dispositivo da sentença, a sua conclusáo. Pode-se dizer que 

a coisa julgada se restringe a parte dispositiva de sentença; a essa expressáo, 

todavia, deve dar-se um sentido substancial e náo formalista, de modo que 

abranja n%o somente a parte final da sentença, como também qualquer outro 

ponto em que tenha o juiz eventualmente provido sobre os pedidos das partes. 

Como se vê a sentença não pode ser resumida do "defiro" ou 

"indevido", eis que a obsewaçáo dos requisitos (relatbrio, fundamentaçáo e 

dispositivo - Art. 458 - CPC) 6 de crucial importilncia. 

Decidindo a lide, a sentença faz coisa julgada sobre o pedido 

e nele se restringe aos limites e questbes decididas (art. 468), fazendo Lei entre 

as partes. 

A coisa julgada, igualada a Lei no processo é demonstrada 

através da sentença que é a resposta do Juiz, apbs critério seguro e Ibgico da 

análise da Lei e fato, h pretensáo e a contrariedade apresentadas cuja 

característica é a irrecorribilidade e imutabilidade. 

Na conclusáo de ADA PELLEGRINI GRINOVER: 

- ~- 

LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Teoria da Coisa Julgada. p. 30 



Em suma, os limites objet~os da coisa julgada s8o estabelecidos a partir 

do objeto do processo. isto B, da pretens8o deduzida pelo autor - 
abrangente do pedldo e a luz da causa de padlr - e apreciada pela 

sentença E isso nos leva ao exame da relaçao entre os limites 

objetivos da coisa julgada e a fundamentação da sentença.73 

1.9.2. Limites subjetivos da coisa julgada 

Desde o Direito Romano se estabelecia que "as coisas 

julgadas entre uns não prejudicam outros"74. 

No Direito germ8nico: 

(...) a sentença poderia atingir quem quer que dela tivesse notícia e. por 

isso mesmo, sao varios ali os meios de interven@o de terceiros. (...) Da 

fudo dessas duas tendencias provem, no Direito comum, de um lado, a 

limita@o dos efeitos do julgado. aos litigantes. e. de outro, a 

possibilitaçao aos terceiros de inte~ir  na causa.75 

Dai, conclui-se que a coisa julgada opera de direito entre as 

partes, mas de fato, "erga omnes". 

Lembre-se ainda que para ser invocada a coisa julgada, faz- 

se necess8rio que a mesma coisa (eadem res) seja novamente pedida pelo 

mesmo autor contra o mesmo r6u (eadem personae) e que possua o mesmo 

fundamento de fato (eadem causa petendi). 

O importante 6 saber a quem atinge a imutabilidade da coisa 

julgada, ou seja, quem est8 proibido de voltar a discutir as questues que a 

73 GRINOVER, Ada Pellegrini, Consideraçbes sobre os limites objetivos ..., p. 75 
74 TORNAGHI, HBlio. C~rclO de PK>C~SSO Penal, p. 187. 
75 TORNAGHI, HBlio, op. cit., p. 187. 



sentença resolver e que, nos temos dos limites objetivos, recebeu a 

imutabilidade. 

A sentença, ato de conhecimento e vontade do poder estatal 

jurisdicional, quando é editada, se põe no mundo jurídico e, como tal, produz 

alterações em relações juridicas de que são titulares terceiros, porque as relações 

juridicas não existem isoladas, mas inter relacionadas no mundo do direito. 

Assim, os efeitos das sentenças podem atingir as partes (certamente) e terceiros. 

No entanto, esses efeitos s6 são imutáveis para as partes. A 

imutabilidade dos efeitos, que é a coisa julgada, só atinge as partes. 

A sentença faz coisa julgada entre as partes, sendo pois os 

limites subjetivos da coisa julgada (Art. 472, CPC), sendo regra geral que a 

sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada, n8o prejudicando 

nem beneficiando terceiros. 

A eficácia da coisa julgada é restrita exclusivamente gs 

partes; só a efidcia da sentença é que, potencialmente, se estende a terceiros. 

A coisa julgada subjetiva fixa os limites de quem B o atingido. 

Este limite está fixado pelo Código de Processo Civil no artigo 472 do CPC, ou 

seja, as pessoas que figuraram na relaflo processual (coisa julgada inter omnes), 

não prejudicando nem beneficiando a terceiros. 

Todavia, os terceiros interessados são reflexamente 

interessados pela coisa julgada material, como é o caso daquele que adquire o 

direito ou objeto litigioso, pois mesmo que não ingresse no processo como 

sucessor do alienante, fica sujeito aos efeitos da sentença que transitou em 



julgado (Art. 42, pariigrafo 3' do CPC), atingindo tanto as partes litigantes quanto 

os adquirentes. 

A sentença proferida produz efeitos. A efichcia da sentença 

a aptidão desde que se destina da autoridade da julgada - qualidade do comando 

da ~entença.'~ 

1.10. ARGUIÇÃO DA COISA JULGADA 

Tendo em vista que a coisa julgada visa impedir que os litigios na0 

possam fim, há que ser considerada como princípio de ordem pública e oponivel a 

qualquer momento e até mesmo de oficio. 

A coisa julgada 6 instituto de ordem processual de ordem pública e 

deve ser arguida pela parte (301 -VI, CPC) ou atb mesmo de oflcio pelo Juiz (Art. 

267, V, e 301, VI, pariigrafo 3O, CPC). 

Dada a característica da coisa julgada material a propositura de 

açao idêntica (partes causa de pedir e Pedido), o destino desta segunda ação e a 

extinção do processo sem julgamento do merito (Art. 267, V, CPC), pois a Lide jh 

foi julgada. Observando que esta alegaçao poderii ocorrer a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, n8o estando Sujeita a precíus80 (RTJ 104.189 e RF 2461393). 

por outro lado, como agir no caso em que ocorra o conflito entre 

duas coisas julgadas, prevaleced a primeira ou a segunda? 

76 LIEBMANN, E.T. Eflcdcia, par. 3", 8s.s - BARBOSA MOREIRA, Comentário 



A questão, A luz da doutrina alemá; ARRUDA ALVIM E RIUI, a 

primeira prevalece porque a segunda nem chegou a se formar, ou no minimo, 

ofendeu a primeira sendo inconstitucional (CF 5, )o(XVl) e ilegal (CPC 257 V, 301 

VI, 471, 485 IV), alem de ser passível de açao re~cisór ia.~~ 

Todavia, em corrente contrhria, figuram os renomados mestres 

BARBOSA MOREIRA, MONIZ ARAGAO, PONTES DE MIRANDA e ADA 

PELLEGRINI GRINOVER, onde juiz não pode chegar a execuç8o a Segunda até 

que seja rescindida. 

TJGB - Ap85732, j 7.5.74 - BARBOSA MOREIRA - 133.201 - nota 214. 

Havendo duas sentenças ambas passadas em julgado, que se 

contradizem prevalece a proferida a final, na0 podendo o juiz negar-lhe 

cumprimento at6 que seja rescindida. 7s 

1.11.1. Coisa julgada como direito facultativo 

Um dos efeitos da coisa julgada a imperatividade, que se 

demonstra na submissao das partes a0 que ficou definido na sentença, afetando 

o direito material das partes envolvidas. 

O que ficou definido na da sentença, em razao da coisa 

julgada, passa a ser obrigatório Para as Partes, de modo que, caso ainda haja 

resist&ncia quanto ao reconhecimento do direito, Os ditames do julgado podem ser 

impostos coercitivamente. 

" Neste sentido a jurisprudbncia alema BGHNJW 1981, 1518 
NO mesmo sentido RJTJSP 881125, JTA Civ SP 581227. 



Neste enfoque, a coisa julgada é um imperativo, tanto para o 

vencedor, como para o vencido. Todavia, náo se pode esquecer que a coisa 

julgada, apesar de ser um imperativo, no sentido de que n8o mais permite 

resistência a respeito do assunto por nenhuma das partes, por outro lado, para o 

vencedor ela 6,  antes de tudo, um direito, enquanto para o vencido, um dever. 

Tem-se, assim, que o direito reconhecido pela sentença 

pertence ao vencedor, podendo ele, evidentemente, desde que disponivel o 

direito, usufruí-10, ou nao. ISSO porque que na0 se pode obrigar alguém, a na0 ser 

que se trate de direito fundamental, a usufruir do seu direito. 

Um exemplo B o direito L4 vida, que 6 inerente L4 pessoa, pois é 

fundamental ao ser humano, sendo inadmissível que se reconheça a faculdade de 

alguém na0 o exercer. O ordenamento jurídico pode até considerar irrelevante, 

no campo penal, a conduta do agente que tentou contra a sua própria vida. 

porém, não se concebe que O ordenamento jurídico, que é, antes de tudo, 

instrumento de satisfaça0 das necessidades humanas, em materializapo do 

direito vida, possibilite o indivíduo de renunciar a esse direito. 

Igualmente, a coisa julgada a respeito de um direito 

fundamental impossibilita o vencedor do direito de escolher entre exercer ou na0 

O determinado na sentença. 

O direito existe em raZa0 da vida; é em nome dela que a 

sociedade sentiu, e sente, a necessidade de Se organizar com suporte em um 

conjunto de normas ordenadoras da conduta dos integrantes do grupo social. 

Ainda que se queira, com fulcro nos jusnaturalistas, emprestar origem divina a 



alguns direitos catalogados como naturais, não se pode refutar a conclusao de 

que, de toda a forma, o direito é previsto em virtude da vida terrena. 

Simplificando, h& uma gama enorme de direitos, a exemplo do 

direito à vida, que são im'Iunci&veis, sendo compulsbrio o usufruto pelo seu 

titular. Observe-se a respeito O direito ao salhrio, pelo trabalhador. e tantos outros 

mais, para não se alongar nesse aspecto. 

Porém, o direito de uma Pessoa, em respeito liberdade, que 

é um direito fundamental, via de regra, representa uma faculdade, de modo que 

cabe ao seu titular, e 96 a ele, reclamar para que o comando nomativo saia do 

campo da abstração jurídica, deixe 0 seu estado latente e, efetivamente, seja 

concretizado. 

Deve-se lembrar que, e em se tratando de direito disponivel 

sempre, ainda que algubm venha a ter 0 seu direito malferido, sb este alguém é 

que tem legitimidade para postular, em Juizo, a tutela jurisdicional. 

ISSO porque o usufruto do direito, sendo ele disponível, na0 6 

uma obrigaç%o, porém uma faculdade. Tenha-se Presente, também, que, nada 

obstante a demonstração de interesse, Pelo titular do direito, em se insurgir contra 

a violaç%o por ele sofrida, a pretensão deduzida perante o Judicihrio pode se 

contentar, tao-somente, com a mera declaraflo pelo juiz, sem a preocupaçao em 

buscar a reparaçáo do dano Com a imiscuiçfío na fazenda alheia, mediante a 

constituição em sentença condenatbria de titulo executivo. 

Se ao titular do direito não é obrigatbria a propositura da açao, 

e nem mesmo, ainda que venha a prop&-la, 0 pedido de condenaçiio, sendo-lhe 

reconhecida a possibilidade de restringir 0 querer mera declaraçao judicial, 





Ainda assim, não se poderia obrigar o credor a receber a 

quantia. O pagamento ficaria depositado judicialmente, desaparecendo a 

obrigação do devedor, extinguindo-se, de mSeqOênCia, o crédito constituído com 

a sentença. 

Nessa linha de idbias, se o direito debatido no processo 6 

disponível, a parte vencedora pode renunciar ao direito de executar a coisa 

julgada ali formada. Isso Porque 0 que interessa saber é a natureza do direito 

formado pela coisa julgada, pois 0 que e disponível é o direito, e neo, 

propriamente, como pode se supor, a coisa julgada. A coisa julgada em si 6 que 

é indisponível, de modo que o vencedor na demanda judicial n8o pode renuncid- 

Ia, para permitir que haja rediscussao a respeito de matéria nela contida. 

1.11.2. Coisa julgada como direito imperativo 

Acredita-se que a qUeSt80 comporte abordagem apenas por 

essa ótica. Acredito que merece indagaçao, tambkm, se o vencido na0 pode 

invocar a autoridade da coisa julgada, no sentido de impor ao vencedor o 

cumprimento dos seus tmfIos. 

Se o vencido é o poder público, tendo sido reconhecido, na 

sentença transitada em julgado, que uma determinada lei e inconstitucional, em 

conseqüência do principio da legalidade que norteia 0 agir da Administraçao 

Pública, a coisa julgada se torna um imperativo para O vencedor, no sentido de 

que ele não pode querer impor Administração que a relação jurídica seja 

mantida nos termos da norma declarada eivada de vicio de i n ~ ~ n s t i t ~ c i o n a l i d ~ d ~ ,  





aquilo que ~ 0 ~ ~ 1 0 ' ~  denomina de antinomia: reconhecer, por sentençe, o direito 

de se cumprir uma obrigaçao de conformidade com os ditames de uma lei 

considerada inválida, por outra decis8o judicial. Ou em outras palavras: impor, 

por sentença, o dever de se aceitar 0 cumprimento de uma obrigaç8o de 

conformidade com os ditames de uma lei considerada invfilida por outra decisão 

judicial. Seria reconhecer validade juridica a uma norma considerada invblida. 

Quando posslvel, em determinadas circunst&ncias, uma 

norma ser inválida para obrigar algukm, mas vfilida para facultar esse mesmo 

alguém, consoante advertem BOBBIO e LOURIVAL VILANOVA'', nos casos em 

que uma noma & rejeitada porque maculada quanto à forma, n8o h6 como 

conferir-lhe aproveitamento. Em hipóteses que tais, a invalidade é total. 

Manifesta-se antinbmica a interpretaH0 que considera a norma inconstitucional 

por vicio formal, entendendo, portanto, que ela não 6 válida, mas, no entanto, 

concebe a possibilidade de algukm Se eximir de uma obrigaçao invocando 0s 

seus ditames. 

De acordo com a tabela da verdade fundada na Ibgica 

aristotélica, se a norma contém vlcio formal, ela 6 inválida para todos, e na0 

apenas para uma das partes da relaÇ80 Por ela tutelada. O vlcio formal 

a norma em sua inteireza, n80 sendo válida a invocaç8o de seus 

efeitos 

" 808810, Norwrto. Teoria do ordenamento jufidko, trad. Ciáudio de Cicco e Maria Celeste C, 
J. Santos. 
80 VILANOVA, L ~ U ~ V ~ I .  As estruturas 16giC11s e 0 sistema do Dlrelto Posltlvo. Sao Paulo: RT 

1977. 



2. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA 

A coisa julgada recebe proteçao constitucional atrav6s do art. 50,  VI 

que dispae: "a lei n8o prejudicar& 0 direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada." 

A Lei de Introdução ao Cbdigo Civil estabelece em seu art. 6 O ,  caput que: 

"a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados ao ato juridico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada". NO 3 3' do mesmo artigo, o legislador d& a 

definiflo de coisa julgada e diz: "Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 

deci&o judicial de que na0 caiba recurso". 

Observa PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, que: 

da tradipo de nossas Constituiçbes tmZer dispositivo relativo ao 

instituto da coisa julgada, onde basicamente se coloca o conteúdo da 

decisao a salvo da inflU4nCia de modificaçbes no sistema jurldico. Esta 

inserpo da coisa julgada no texto constitucional tem operado na cultura 

jurídica interessante fenbmeno (...). O fendmeno e interessante dado que 

merece atenção somente por isso. Pois bem. a referência feita pela 

Constituiçao d Coisa julgada tem imotivadamente gerado uma especie de 

sacralidade do instituto que deve ser desmistificada. Assim, os 

operadores do Direito, máxime os integrantes do Poder Judicjario, 

desatentos aos reais objetivos da Constituiflo, no respeitante à coisa 

julgada, tem prestigiado O instituto como se o mesmo pertencesse ao 

Direito Constitucional e se constitulsse em principio magno do sistema 

jurldico. Por isso mesmo e comum no dia-a-dia forense as sentenys 

sacrificarem outros direitos e princlpios, muita vez efetivamente basilares 

do sistema, em holocausto d coisa julgada." 

a' Teorla da Coisa Julgada, P. 83. 



O Código de Processo Penal encarta a coisa julgada como exceçao de 

admi~sibilidade e dispde no artigo 95, V que: "Poderao Ser opostas as exceçbes 

de: V- coisa julgada". 

Quanto A aplicaçgo da exceção da coisa julgada sobre a exceçao da 

incompetência do juízo, versa 0 art. 110, CapUt: "Nas exceçoes de litispendencia, 

ilegitimidade de parte e coisa julgada, ser8 0bse~ad0, no que Ihes for aplic&vel, o 

disposto sobre a exceç8o de incompetência do juízo". 

Em relaçao ao efeito da sentença penal no civel, estabelece o art. 65 do 

Cbdigo de Processo Penal que: "Faz coisa julgada no cívei a sentença penal que 

reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legitima 

defesa, em estrito cumprimento de dever legal OU no exercicio regular de direito". 

Enquanto isso, o Cbdigo Civil estatui no seu art. 1525 que: 

(...) a responsabilidade civil 6 independente da criminal; nao se poderá, 

poem, questionar mais sobre a exisencia do fato, ou quem çeja o seu 

autor, quando estas questbes se acharem decididas no crime. 

6 importante notar que O que O instituto tem de natureza constitucional, 

separando esta parte rígida, regrada pela Carta Magna, daquilo que o instituto 

tem de Direito OrdinBrio (infraconstitucional). Salienta OLIVEIRA LIMA, que trata- 

s, de um equivoco tratar 0 instituto da coisa julgada como de natureza 

constitucional, como se fosse úniw em qualquer dos ramos do Direito. 

Na verdade, embora o instituto da Coisa julgada apresente ligeiro 

aspecto de natureza constitucional, trata-se de instituto peculiar a cada 

um dos ramos do Direito. nada impedindo (ao contario, tudo 



aconselhando) que cada ramo do Direito lhe atribua regime jurldico 

pr6prio. " 

Da análise do art. 5O, inciso XXVI, acima transcrito, observa-se que a 

inclusão da regra, quanto aos direitos e garantias individuais, de certa maneira 

explica a extensa0 que alguns doutrinadores dão ao instituto. Porbm, a regra 

contida se dirige ao legislador ordindrio, tratando-se de sobredireito. na medida 

em que disciplina a prbpria ediçao de Outras regras jurídicas pelo legislador, ou 

seja, ao legislar é interdito ao Poder legiferante "prejudicar" a coisa julgada. esta 

a única regra de foro constitucional que adquiriu a coisa julgada. "Tudo o mais no 

instituto 6 matéria objeto de legislaç80 ~rd inbr ia" .~~ 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, menciona duas interpretaç&jes 

possíveis ao inciso XXXVI: 

a) "A lei não pode prejudicar a coisa julgada", ou seja, a lei não pode 

atribuir ao instituto da coisa julgada estrutura e limites que lhe 

emprestem maior amplitude. O instituto da coisa julgada, valioso aos 

olhos da Constituiçiio, mereceria do legislador infraconstitucional toda 

a atenção, de modo a PESeNar-lhe a extensao. Assim, seria 

inconstitucional toda disposiçf30 infraconstitucional que de qualquer 

forme diminuisse a import8ncia do instituto, reduzisse sua incidência 

ou dificultasse Sua foma@o. Por muito maior raz$o seria 

inconstitucional O dispositivo que admitisse o ataque coisa julgada, 

criando remédio jurídico PrOCeSSUal hdbil a desconstiu[-Ia. Assim, por 

82 LIMA, Paulo Roberto O. b p e ~ t m  Constltuclonals da Coisa Julgada, p. 84. 
8s LIMA, paulo Roberto O., OP. cit., p. 84. 



esta interpretação, a Constituição protegeria o instituto da coisa 

julgada. 

b) "A lei não pode prejudicar a coisa julgada", ou seja, a lei n8o pode 

alterar o conteúdo do julgado, após a formaça0 da coisa julgada. 

Editada a sentença sobre determinado caso concreto, B irrelevante 

que a lei disciplinadora do tema seja alterada, dado que a SOIUÇ~O 

prescrita pela sentença, ainda que tenha de produzir seus efeitos no 

futuro, 6 intocbvel, não se lhe podendo opor comando diferente, ainda 

que editado por lei. O bem jurídico da "quietude", da "segurança" e da 

"paz" foi valorizado de tal forma pelo legislador constituinte, que este 

interditou ao legislador ordindrio editar normas agressoras a casos j& 

decididos pelo Judicidrio. Nova disciplina jurídica do fato somente 

incidird para os casos n80 julgados. Assim, seria marcadamente 

inconstitucional o dispositivo que desobrigasse os devedores de 

pagar aos credores (rnoratbria), na parte em que eventualmente 

estabelecesse sua aplica~80 aos Casos julgados. Enfim, por esta 

interpretaeo, a Constitui@io protegeria o teor do julgado.84 

Na avalia@o do autor, das duas inter~retaçaes literais (gramaticais) 

possjveis, a segunda 6 aquela que efetivamente corresponde a mensagem legal, 

Assim mesmo a interpretação gramatical tende a prestigiar o segundo 

entendimento. A Constituição protegeu a imutabilidade do julgado, interditando o 

ataque ao comando da sentença, de forma a imunizd-10 de alteraçdes legislativas 

posteriores. 

"LIMA, Paulo Roberto O., Op. cit., pp. 84-85. 



A alteração do instituto da coisa julgada é perfeitamente constitucional, 

mesmo que a mudança implique na restrigo de sua aplicação, na criação de 

novos instrumentos de seu controle, ou até na sua supressiío. 

Todavia, a Carta Política não admite a retroatividade da lei para influir na 

soluçiío dada, a caso concreto, por sentença de que jB não caiba recurso. 

Finalmente, qualquer alteração no instituto mesmo da coisa julgada, 

determinando seu enfraquecimento ou dilargando as hipóteses onde se admite o 

ataque ao julgado, vale a lei vigorante no tempo em que O trânsito em julgado 

ocorreu. 

A proteção constitucional da coisa julgada é muito singela, sendo 

compatível com a existência de restripdes e de instrumentos de revisa0 e controle 

dos julgados. 

2.1. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL 

A coisa julgada inconstitucional vem merecendo uma maior atençao 

da classe juridica brasileira, devido situaçdes constrangedoras que vem 

sofrendo do judicibrio, em face da perplexidade dos ~urisdicionados em se 

depararem com circunstâncias inexplidveis, baseadas em disparidades de 

julgamentos, sem que nada Possa ser feito, uma vez que tais situaçóes se 

agravam ainda mais quando protegidas pela ~0iSa julgada. 

Essa situação se apresenta com maior gravidade quando a coisa 

julgada inconstituciOnal Se produziu sem que O PrOCeSSO tivesse chegado ao 





2.1.1, Controle Jurisdicional sobre os atos administrativos e legblativos 

O Brasil, como tantas outras naçdes o controle dos atas 

administrativos e do legislativo pelo Poder Judicidrio. Aqui esse tipo de controle se 

dá nas formas difusa e concentrada, sendo a primeira estendida a todos os J U ~ Z ~ ~  

de qualquer grau e jurisdigo, enquanto a segunda ocorre através de aç8o direta 

perante o Supremo Tribunal Federal. 

Como exemplo do controle difuso, tenha-se em vista o art. 102, 

inciso 111, alíneas "a" a "c," da  constitui*^ Federal, quando diz que 

Compete ao Supremo Tribunal Federal. julgar, mediante recurso 

extraordindrio, as causas decididas em única ou ríltima instancia, quando 

a decisao recorrida contrariar dispositivo desta Constituiçao, declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e julgar válida lei ou ato de 

governo local contestado em face desta Constiiui@o. 

Quanto ao controle concentrado, 6 bastante que se veja o art. 102, 

inciso I. alínea a, da Carta Magna que prescreve: 

compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, 

originariamente, a@o direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato 

normativo federal ou estadual e a aç8o declaratbria de 

constitucionalidade de lei ou ato nonativo federal. 

Com base nessas disposiçbes constitucionais é perfeitamente 

se afirmar a existência do controle jurisdicional dos atos administrativos e 

Questiona-se se os &OS jurisdicionais esta0 imunes a um controle 

jurisdicional, aqueles que se encontram acobertados pela coisa 

julgada, Entende-se que. em principio, poder-se-ia responder a essa indagaçao 

de forma negativa, diante do nosso sistema jurídico, pois é sabido que o processo 



enquanto se encontra em andamento, pode chegar & Suprema Corte, desde que 

demonstrada violaçao da sentença ou da norma aplicada frente ao texto 

constitucional. Ainda, mesmo depois do trdnsito em julgado, até dois anos 

existiria, em tese, o caminho da açao rescisbia, prevista no Código de Processo 

Civil. 

Diante dessas caracteristicas de nosso Sistema juridico, pode-se 

ainda formular uma outra indagaçito: esses caminhos, antes apontados, sao 

suficientes para satisfazer o controle do ato jurisdicional, mesmo diante da coisa 

julgada, especialmente quando a decisao judicial afronta a Constitui@o? 

Entende-se que n80, uma vez que é suficiente observar que a ação 

rescisbria, prevista em nosso ordenamento jurídico, prende-se aos aspectos de 

ordem formal do processo, além de cuidar de matéria infraconstitucional. 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA leciona que em apenas um 

dos incisos do art. 485, que congrega as taxativas hip6teses de rescisória, se 

tangencia a tese da unicidade do Direito, quando se permite a rescisao se a 

sentença violar literal disposiçgo de lei. Porkm, essa tímida referência nao garante 

a unicidade, seja porque o qualificativo "literal" permite expressamente que 

decise)es erradas sejam mantidas, tanto que a jurisprudência é pacifica em não 

reconhecer a possibilidade da rescisbria, ainda que a sentença padeça de 

evidente erro, se adotou tese razoável, se 0 assunto 6 controvertido, se houve à 

epoca de sua prolação vacilo jurispnidencial, ainda que depois tenha se 

a tese oposta a do julgado etc., seja também porque o curto prazo 



decadencial da rescisória termina Por assegurar a imutabilidade definitiva dos 

erros de j~lgamento.~~ 

2.2 - PRINC/PIOS NORTEADORES DO NOSSO SISTEMA JUR~DICO 

O nosso sistema jurídico estb embasado em diversos princípios que 

formam a pilastra de todo 0 ordenamento positivo nacional. A atividade 

jurisdicional n8o foge a esses principias, atb porque Se trata de uma das f u n ~ e ) ~ ~  

políticas do Estado, e como tal estb subordinada aos ditames maiores da ordem 

jurídica. 

De forma resumida, a seguir, apontam-se alguns princípios, que 

sirvam de exemplo para o julgador, no momento de proferir sua decisao, pois a 

atividade jurisdicional eSt8 vinculada, no mínimo, a essas regras. 

Hierarquia das Normas 

A ConstituiçBo é o fundamento da coer6ncia intrínseca do 

ordenamento jurídico, tanto pelo estabelecimento de regras de hierarquia e de 

ordenaçe)o entre as diversas fontes com0 pelo estabelecimento dos princípios 

jurídicos fundamentais a que obedecer80 todas as demais fontes. 

Compete B ConstituiçBo, como noma prlm8rla sobre a produMo 

jurídica, identificar as fontes do ordenamento jurídico, ou seja, as fontes de 

produç80 nomativa, e determinar a validade e efidcla de cada uma delas em 

relaçao 8s demais. 

ss Cf, LIMA, paulo Roberto de Oliveira. Teorla da Coisa Julgada, p. 107. 



De acordo com o que preceituou CANOTILHO, constata-se, assim, 

que a Constituiçlto, como fonte primeira do ordenamento jurídico, B a vertente de 

todas as normas primdrias emanadas do Estado, devendo estas, 

necessariamente, se sujeitar a esse princípio hierhrquico, inclusive as decisees 

judiciais, sob pena de desfigurar todo o ediflcio construldo para empEstar 

"validade e eficácia" a cada uma dessas nomas. 

Princípio Democrático 

Vários são os ángulos em que se poderia analisar o princípio 

democrático. Aqui nos prendemos ao restrito aspecto de que a decisao judicial 

deve se sujeitar ao principio democrdtico, especialmente quando se convive 

dentro de um Estado de Direito, onde a lei e a ordem juridica SBo os norteadores 

de todas as atividades, quer do Estado, quer dos particulares. 

Entende JOSÉ AFONSO DA s1i-V~'~ que a Democracia n&o tem um 

valor-fim, mas trata-se de um meio ou instrumento de realizaçao de valores 

essenciais de convivéncia humana, que representam basicamente os direitos 

fundamentais do homem. Deve-se compreender que a historicidade destes a 

envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo & cada etapa, 

mantendo-se sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em 

que o poder se assenta na vontade do povo. Nesse sentido, a democracia na0 6 

um mero conceito político abstrato e esutico, mas 6 um Processo de afirrnaç80 do 

povo e de garantia dos direitos fundamentais que O POVO adquire no decorrer de 

sua hist6ria. 

SILVA, JOSB Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 



Assim sendo, se O Judicihrio é uma das conquistas da democracia, suas 

decisões, com certeza, deveréo satisfazer, em média, a vontade do povo. A 

sentença é uma garantia de Justiça e deve corresponder aos anseio8 da 

coletividade. Ao contnirio, est& sendo aviltado o princípio e C~~nseqilentement~ 

restar& defeituoso o Estado Democrático de Direito. 

. LEGALIDADE 

O princípio da legalidade, enunciado no art. 5i0, inciso 11, da 

Constituiçéo Federal, como sendo aquele em que "ninguém ser& obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma wisa sena0 em virtude de lei". ou seja, o princípio da 

legalidade é nota essencial do Estado de Direito. É, tambbm, um princípio basilar 

do Estado Democrhtico de Direito, sujeitando-se d lei, mas da lei que realize o 

principio da igualdade e da justiça na0 pela Sua generalidade, mas pela busca da 

igualdade das condições de Pessoa humana. 

Toda a sua atividade sujeita-se d lei, entendida como expressa0 da 

vontade geral, que sd se materializa num regiIYIe de divis8o de poderes em que 

ela seja o ato formalmente criado pelos 6rgãos de representaçao popular, de 

acordo com o processo legisiativo estabelecido na Constituiç4o. 

cOnsequentemente, as decisões judiciais dever80 se sujeitar, 

primeiro, aos ditames da ConstitUiç(i0, segundo, aos ditames legais, quando estes 

estiverem conforme o texto Magno, néo havendo ordem jurídica para outra 

alternativa 



ISONOMIA 

O principio da isonomia est8 enunciado no caput do art. 50, da 

Constituição Federal, quando proclama que ''todos sBo iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no Pais a inviolabilidade do direito B vida, B liberdade, B igualdade, à 

segurança e propriedade". 

O principio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, 

portanto, sob dois prismas: 1) como interdiçao ao juiz de fazer distinção entre 

situaçaes iguais, ao aplicar a lei; 2) corno interdiçao ao legislador de editar leis 

que possibilitem tratamento desigual a situaçbes iguais ou tratamento igual a 

situações desiguais por parte da Justiça. 

Diante desses postulados, resta reconhecer que h& situações em 

nossos repertórios jurispnidenciais (e na0 SBO poucas). onde se depara com a 

coisa julgada violando um principio COnStit~cional, conseqüentemente, a prbpria 

Constituição Federal. 

. SEPARAÇAO DOS PODERES 

O principio da separaç80 de Poderes encontra-se no art. 20 da 

ConstituiçBo Federal, ao proclamar que "SBo Poderes da Uniao, independentes e 

harm&-,icos entre si, o Legisiativo, 0 Executivo e O Judicidrio". 

Na realidade. aquilo que a ConstituiçBo proclama como poderes, 

sBo funçdes exercidas Pelo Estado. Essas funções indicam que 

oada órgao. seja d o  Leg i~ la t lvo ,  ~ ~ ~ O U t l v o  OU JudioUrio, dever& exercer muee 



atividades preponderantes, de forma independente, porém em hamonia com o 

sistema, a fim de que possa ser assegurada a unidade da Naçao. 

O Legislativo deve respeitar a funçao precípua do Judicidrio, como 

este Aquele e da mesma forma o Executivo, tudo de forma recíproca. 

Assim sendo, as decisbes judiciais dever80 estar em conson&ncia, 

em primeiro plano, com a Constit~i@o que, por sua vez, foi emanada do Poder 

Constituinte originhrio ou derivado, em obediência ao princípio da separaç$o dos 

Poderes. 

2.2.1. Coisa julgada como principio intangível 

6 comum se ouvir falar no meio jurídico sobre o respeito e a 

intangibilidade da coisa julgada. NB0 Se pode questionar a import8ncia e respeito 

que merece IJ instituto da coisa julgada. No entanto, a doutrina e jurisprudência 

pátrias têm emprestado uma relevancia tão exagerada ao instituto, que acabam 

inertes diante de circunstâncias em que a coisa julgada afronta literalmente a 

Constituiç80, especialmente OS princípios da legalidade e isonomia. 

O rejativismo da coisa julgada se inicia com o próprio texto 

constitucional, quando afirma no art. 5'. inciso XXXVI, que "a lei n8o prejudicaG o 

direito adquirido, o ato jurídico pefiet0 e a coisa julgada". Ou seja; o legislador, ao 

criar uma lei, na0 pode ofender O Caso julgado, com0 garantia de que o JudiciBrio 

ao decidir, deve ter Sua decis8o respeitada, de modo a se traduzir a 

independência dos Poderes. 



A proteção conStit~ci0nal da coisa julgada nao impede, 

contudo, que a lei preordene regras para a sua rescisão mediante atividade 

jurisdicional. Dizendo que a lei na0 preiudicarh a coisa julgada, quer-se tutelar 

esta contra a atuaçao direta do legislador, contra O ataque direto da lei. A lei na0 

pode desfazer (rescindir ou anular OU tornar ineficaz) a coisa julgada. Mas pode 

prever licitamente, como O fez o art. 485 do C6digo de Processo Civil, sua 

rescindibilidade por meio de aç80 resci~bria. 

A coisa julgada est8 baseada na segurança, estabilidade e 

certeza jurídicas. Quando h6 apenas vi0laç80 de norma infra-constitucional, o que 

na0 se pode dizer, igualmente, com rela@o a uma norma constitucional violada. 

~ í ,  esses princípios que fundamentam a coisa julgada n8o sBo suficientes para 

mantê-la de forma definitiva, porque a lei maior 6 que foi violada, Comprometendo, 

assim, o fundamento de todo 0 sistema. 

Verifica-se, portanto, que a coisa julgada B importante, 

relevante, tem de se prestigiada, porem 6 vuiner8vel h prbpria atividade do Poder 

Judiciário e na0 guarda, por conseguinte, O carater de intangibilidade que se lhe 

quer dar, tangível por meio de aç80 rescisória nos casos ali elencados e deve 

ser muito mais quando estiver em confronto Com norma ou principio 

constitucional. 

2.2.2. Inexistencia da sentença que viola a Constituiçgo 

A sentença que atinge um dos principias maiores, como o da 

legalidade, isonomia, hierarquia das normas e respeito A divisão dos poderes 



todos insculpidos na C~nSi i t~ içB~,  é sentença injusta e, consequentemente, 

ilegítima. Portanto, deve-se considerar como inexistente no mundo juridico. 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA defende a unicidade 

do Direito, pois, no seu entendimento, não h6 como compatibilizar a tese da 

dualidade do Direlo, tendo em vista Os princípios reinantes em nosso 

ordenamento, os quais inviabilizam o percurso da sentença criadora em 

substituipo ao direito já posto. 

Para tanto, argumenta que: 

A partir, porém, da adoça0 da tese da unicidade do Direito a ciencia tem 

de repensar o grau de imutabilidade da coisa julgada, resgatando o valor 

da sentença justa, aquela que instrumentalize a aplicaçao da lei e na0 a 

criaçao de uma nova. Partindo desta Premissa, a exausta0 das vias 

recursais implica& Mo-somente no tbmino da relaeo jurldico- 

processual e a formaçao da coisa julgada material. Esta, porém, 

constituira a pres~nça0 relativa de certeza da decisao, tornando-se 

indiscutlvel atravbs dos remMios jurldicos processuais regulares e 

impedindo nova instauraflo de processo sobre O mesmo tema." 

Teoricamente, não se deveria imaginar uma situaç8o em que 

o jurisdicionado vai a juizo para obter uma decisão que se harmonize com a 

ordem juridica, a fim de que o Seu direito subjetivo individual seja resguardado, e, 

no entanto, se depara com uma situapo exatamente ~ontrhria. Ou seja, seu caso 

foi julgado de forma inversa ao que esta na própria Constituiçao. A questao 

parece um tanto inconveniente, pokm, infelizmente, ocorre com alguma 

frequência no meio jurídico brasileiro. 

A situação fica ainda pior quando esse jurisdicionado verifica 

que ultrapassou o prazo restrito da açao mscis6ria e, mesmo que estivesse 

LIMA, Paulo Roberto de Oliveira, op. cit., p. 107. 



acobertado por essa especie de açBo, corre fatalmente o risco de n8o ve-ia aceita 

sob o argumento de que na0 esta contemplada a hipbtese, no direito positivo, de 

aç8o rescisbria contra decis8o que contrariou a ConstituiçBo Federal. 

Essa circunsthncia só pode ser vista com perplexidade. N&O 

se concebe, nem se entende, como ocorre em alguns julgados, que, em tese, 

cabe açáo rescisbria para corrigir uma ilegalidade da decisao, porem na0 6 

possível se socorrer desse instrumento legal para desmistificar uma sentenp 

inconstitucional. 

Tais situações podem levar ao total descrédito do J u d i ~ j & ~ i ~ ,  

Somente pode-se entender uma situafl0 dessas como de total desprestígio ao 

poder jurisdicional, motivando uma de criticas, muitas Vezes fundadas, sobre 

a real finalidade dessa funÇ80 estatal. 

2.2.3. O caso julgado inconstitucional e a necessidade da 

mudanças 

Como se pode perceber, h& necessidade de uma tomada de 

posiflo, quer no campo jurisprudencial, quer no campo legal. A vis80 que se deve 

ter da coisa julgada inconstitucional deve Ser Outra. Jamais se poder8 dispensar o 

mesmo tratamento a um caso julgado que se coaduna com a Constituiç~~, como 

outra coisa julgada que afronta a Carta Magna. 

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA afirma que: 

para tanto, nao 4 necessm qualquer reforma na Constituiçao - depois 

acrescente -, "... 4 perfeitamente constitucional a alteraçao do instituto da 

coisa julgada, ainda que a mudança implique restringir-lhe a aplica@o, a 



criago de novos instrumentos de seu contmle ou at8 a sue supress80, 

em alguns ou em iodos Os casos"." 

Entende-se ser perfeitamente posslvel dispensar o prazo 

decadencia1 da a@o rescisória quando Se tratar de matbria constitucional. 

Outro caminho que parece mais viável, ate pelo fato de 

entender que a coisa julgada inconstitucional inexiste no mundo jurídico, 6 o da 

ação declaratória de inexisténcia da coisa julgada, ação essa que nao estaria 

sujeita a prazo prescricional OU decadencial, e poderia ser proposta em primeiro 

grau, ressalvando apenas OS casos de wmPetência originária dos Tribunais. 

Essa hipótese levaria a se restringir a discuss80 ao campo 

exclusivo de uma razoável interpretaçao jurisprudencial e na0 encontraria 

qualquer 6bice no ordenamento jurídico nacional, além de ser prática e eficaz. 

~ ã o  se pode alegar a inexistencia do instrumento no 

ordenamento jurídico e póe-Se fim a qualquer argumento que diga respeito e 

necessidade da criação de um meio jurídico indispensável ao atendimento da 

discrepancia aqui apontada. 

Assim como a Constituição nao tolera a i n ~ ~ n s t i t u c i o ~ ~ l i d ~ d ~  

de lei na0 pode tolerar a inwnstitucionalidade de Sentença, ainda que transitada 

em julgado, pois tal importaria em atribuir-se ao Juiz poder igual ou superior ao da 

pr~p,ja Constituigao. Além disso, a própria ConStitui~B0 admite amo rescis6ria, 

mostrando assim a relatividade da Coisa julgada. 

O Executivo, adotando em Parte a orientaçao revisionista da 

coisa julgada, formulou regra autorizando a desconsideraçao do título judicial 

LIMA, paul0 Roberto de Oliveira, op. cit., p. 107. 



fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal ou em aplicaç8o ou interpreta980 tidas como incompatlveia com 

a Constituição Federal. 

Essa tomada de posição Se fez atrav6s dos arts. Q0 e 10° da  

Medida provisória no 2.180/01 que acrescentou um parbgrafo ao art. 884 da CLT 

(3 50) e a o  ad. 741, do CPC (paragrafo linico). Os referidos preceitos tratam dos 

embargos do devedor contra título judicial (sentença e conciliaç80 judicial). 

Presentes as hipóteses mencionadas na Medida Providria, a 

coisa julgada não seria obst8culo a que fosse afastada a exeqüibilidade do título 

judicial. 

Assim determina o novo parAgrafo único do artigo 741 do 

CPC: 

Art. 741 - Na execuflo fundada em titulo judicial. os embargos s6 

poderao versar sobre: 

I - falta ou nulidade de citaflo no processo de conhecimento, se a açao 

lhe correu d revelia; 

11 - inexigibilidade do tltul0; 

111 - ilegitimidade das partes; 

IV - cumulação indevida de execuções; 

V - excesso da execuflo, ou nulidade desta até a penhora; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obngaflo, 

como pagamento, nov-0, compensaflo com execuflo aparelhada, 

mnsqao ou prescriçfio, demde que supervenientes B sentença; 

v11 - ineompetOnoia do ~ u f z o  da exeoupao, bem oomo eusps,pao ou 

impedimento do juiz. 

Pardgmf0 QniGo, Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, 

conmiders-ie tamb*m IneXlplVel o titulo Judicisl fundado em lei ou ito 

normafivo declarados ifICOnstituci0nais pelo Suprem0 Tribunal Federal 



OU em aplicaçao ou interpretaflo tidas por incompatlveis com a 

ConstituiçBo Federal. 

Observa-se que a coisa julgada, em qualquer processo, 

adquiriu a inwrnurn característica de surgir e subsistir sul, conditione. A qualquer 

momento, pronunciada a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em que 

se baseou o pronunciamento judicial, desaparecerd a eficácia do art. 467. E isto 

se verificad ainda que a Corte Constitucional se manifeste a p b  o prazo de dois 

anos da rescisbria (art. 495). 

Rezam os artigos 467 e 495 da Lei Adjetiva Civil PAtria: 

~ r t  467. Denomina-se Coisa julgada material a efiacia que torna 

imutável e indiscutlvel a Sentença, na0 mais sujeita a recurso ordinario 

ou extraordinario. 

6.J 

~ f l .  495. O direito de propor a rescis6ria se extingue em 2 (dois) 

anos, contados do tránsito em julgado da decisao. 

para a eplicaçao do dispositivo (ad. 495), exige-se decisao 

definitiva (não apenas uma liminar), em a@o direta. 

para realizaçao do controle incidental, ainda que resulte de 

jurisprudéncia reiterada, uniforme e convergente do STF, somente a partir da 

Resolu@o do Senado Federal, consoante 0 art. 52, X, da CFI88, que determine a 

suspensao da lei ou do ato normativo, é que ensejar-se-& a apiicaç80 do art. 741, 

parhgrafo único, do CPC. 

O relativismo da coisa julgada se inicia com o prbprio tefio 

consti~uciona~, quando afirma no art. 5', inciso XXXVI, que "a lei n8o prejudicar& o 

direito adquirido, ato juridico perfeito e a coisa julgada". Quer isso dizer que o 

legislador, ao criar uma lei, na0 pode ofender 0 caso julgado, como garantia de 



que O Judicidrio ao decidir, deve ter sua decisão respeitada, de modo a se traduzir 

a independência dos Poderes. 

Ademais, como afirma JOSE AFONSO DA SILVA: 

A proteçao constitucional da coisa julgada nao impede, contudo, que a 

lei preordene regras para a Sua res~isa0 mediante atividade jurisdicional. 

Dizendo que a lei não prejudicarA a coisa julgada. quer-se tutelar esta 

contra atuaç8o direta do legislador. contra ataque direto da lei. A lei não 

pode desfazer (rescindir ou anular ou tornar ineficaz) a coisa julgada. 

Mas pode prever licitamente, como o fez o art. 485 do C6digo de 

processo Civil. sua rescindibilidade por meio de açao rescidria. 

PAULO OTERO~', ao fazer uma análise sobre o mesmo 

problema que ocorre em Portugal, afirma que: 

De qualquer forma, importa sublinhar que O principio da intangibilidade 

do caso julgado nao permite afirmar que a Constituiçao impossibilita que 

uma nova decisao judicial possa colocar em causa uma sentença 

transitada em julgado. 

Arrematando, afirma o mesmo autor: 

por tudo isto, pode dar-se como assente que, segundo a Constituiçao, 

apenas mediante uma nova decisao judicial (e não atraves de qualquer 

outro acto jurldico) o caso julgado pode ser afetado, verificada alguma 

das drcunstancias excepcionais anteriormente indicadas. 

Vale salientar que, a coisa julgada est8 calcada na segurança, 

estabilidade e certeza jurídicas, quando h& apenas violação de norma 

infraconstitucionaI, o que n8o se pode dizer, igualmente, com reIaN0 a uma 

norma violada. Aí, esses princípios que fundamentam a coisa 

julgada ~ 8 0  suficientes para mantê-la de forma definitiva, porque a lei maior 8 

que restou violada, comprometendo assim 0 berço de todo o sistema. 

89 ~~~~j~ =obre o caso julgado inconstituclonal. Lisboa: Lex Ediç&s, 1993, p, 51 



Verifica-se, portanto, que a coisa julgada é importante, 

relevante, tem de ser prestigiada, p 0 r h  6 ~ ~ l f l e r b ~ e l  a prbpria atividade do Poder 

Judicibrio e nao guarda, por conseguinte, 0 carater de intangibilidade que se lhe 

quer emprestar. c tangível por meio de aç80 rescisória nos casos ali elencados e 

deve ser muito mais quando estiver em confronto com norma ou principio 

constitucional. 

Hb, sem dúvida, necessidade de se buscar uma adequa@o 

do instituto da coisa julgada realidade do sistema jurídico como um todo. Para 

esse fim, tem-se lançado ma0 do principio da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

A sistematiza@O visa impedir que sejam perpetuados 0s 

efeitos da chamada "coisa julgada inc~n~titu~ioflai", Ou seja, evitar que uma 

decisão contra a qual não caiba mais qualquer recurso OU aç8o rescisória possa 

ferir, sob o pretexto de ser preservada a segurança juridica, outros valores 

constitucionalmente protegidos. 

Surge, assim, na doutrina e na jurisprudência7, uma corrente 

que na0 reconhece carbter absoluto coisa julgada. 

Indicam-se vbrias alternativas: 

a) propositura de uma açao idêntica anterior, como se esta 

não existisse; 

b) resisténcia por meio de embargos de devedor (ou ate 

exceçáo ou ob~eÇã0 de pré-executividade), quando 

proposta execueo com base na decisao viciada; 



c) ampliago das hipdteses de admissibilidade da a@o 

rescisbria; 

d) utilizaflo de aç80 declaratbria (logo, imprescritivel) de 

nulidade absoluta e insanhvel da sentença. 

Por fim, n8o se pode esquecer que a soluçao pela 

flexibilizaç&t ou relativizaç80 da coisa julgada 6 excepcional e 96 pode ser 

invocada em situa@es "extraordinhrias Com O objetivo de afastar absurdos, 

injustiças flagrantes, fraudes e infra~óes h Consffiui~Bo". A regra continua sendo a 

do respeito coisa julgada material. 

2.2.4. Coisa julgada - Efichcia preclusiva 

A eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no 

impedimento que surge, com O transito em julgado da decisao, de discutir-se e 

apreciar-se quest8o que poderia ser (mas n8o foi) suscitada pelas partes. 

Surge do entrosamento do Princ[pio da eventualidade com o 

da preclus80. isto porque O Código impbe ao autor a descriflo dos fatos e 

fundamentos que fundamentam 0 pedido (art. 282, 111 e [V), reclamando do réu, na 

contestaçao, (art. 300) a exposigo de toda mat6ria defensiva. Como se ve 

ressalta-se um momento em que todas alegativas devem ser trazidas & luz, de 

modo que, passada em julgado a sentença meritbria, torna-se descabido qualquer 

argumento que estava esquecido, porque atingido pela prec1us80.~~ 

W*RAGAO Egas Moniz de. Sentenv e Coha Julgada, Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 325 



Funda-se no principio do deduzido e do dedutlvel, sendo 

emanaçgo do preceito dogmhtico relacionado A formaç8o da coisa julgada: 

Tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat (em vemdculo: tanto 

foi julgado quanto foi disputado OU deveria ser disputado). De acordo com esta 

regra, temos o art. 474 do CPC, in verbis: 

Art. 474. "Passada em julgado a sentença de mérito, reputar- 

se-ao deduzidas e repelidas todas as alegaçóes e defesas, que a parte podena 

opor assim ao acolhimento como rejeiç8o do pedido". 

Da andlise do preceptivo legal, surgem controvérsias quanto 

ao seu efetivo alcance. 

Exemplo: Suponha-se um contrato constituido de 2 c18usulas 

A e B ditas principais, cuja infringência d& ocasi&o resoiuç8o da avença, 

Suponha-se que ambas as cl8~sulas tenham sido descumpridas, e que o 

contratante tenha movido aç80 resolutbria estribando-se apenas na cl8usuia ,A', 

Questiona-se: inacolhido o pleito. mediante Provimento transitado em julgado 

poderia o autor ajuizar outra de resoluçao amparando-se, desta feita, na 

infraçao a cl8usula 'v7 

A resposta ds indagaçdes variar& conforme a extensao 

a efichcia preclusiva da msjudjcete. 

H& os que compreendem que a encacia preciuaivi da 

julgada abarPJ tamb&m eventuais CBUSBS de pedir hbbeia a fundamentar aç(o 
autonoma. Outros h4 que 1lmlt.m este empectro e proauram conciliar a dita 

efic,cia preclusiva com o principio da identificaçao da demanda e a teoria da 

substanciaçao da causa petendi. 



2.2.5. Interpretaçiio restritiva 

A interpretaçao restritiva procura restringir o texto que foge 

aos limites desejados pelo legislador. Ela subordina os termos da lei esfera do 

pensamento que o legislador realmente desejou exprimir. Com efeito, por vezes a 

linguagem da lei diz mais do que o pretendido: lex scflpta minus voluit. A 

interpretaç8r.y restritiva limita, entao, 0 alcance das palavras da lei até o seu 

sentido real. 

CARLOS AUGUSTO DE  CARVALHO^' propbe as seguintes 

regras de interpretaeo: 

~ r t .  62. A ementa da lei facilita sua inteligencia. 5 1' No texto da lei se 

entende na0 haver fEi5.e Ou palavra inútil, sup6mua ou sem efeito. 5 20 
Se as palavras da lei sã0 WnfOmieS Wm a f'a280, devem ser tomadas 

no sentido literal e as referentes na0 da0 mais direito do que aquelas a 

que se referem. 5 3' Deve-ser evitar a supersticiosa obsewancia da lei 

que, olhando 56 a letra dela. destrói a sua intençao. 5 4 O  O que 6 

conforme ao espfrito e letra da lei se compreende na sua disposiçao. g 
50 0 s  textos da mesma lei devem-se entender uns pelos outros; as 

palavras antecedentes e subsequentes declaram o seu esplrito. 5 60 

Devem concordar OS textos das leis. de mado a torna-los conformes e 

na0 contradii6rios, na0 sendo admiscrlvel a contradi@o ou 

incompatibilidade neles. 5 7' AS Propoaiçbes enunciativas ou incidentes 

da lei nao tem a mesma forma que as suas decisbes. 5 80 0 s  casos 

na lei estão sujeitos a sua disposiçao, ainda que na0 os 

specifique, devendo proceder-Se de semelhante a semelhante, e dar 

igual intelig4ncia as disposi-s anexas. 5 9' O caso omisso na btra se 

compreende na disposição quando hcl razao mais forte. 5 10, A 

identidade de raz8o corresponde a mesma disposiçao de direito. 5 11, 

pelo espírito de umas se declara o das outras tratando-se de leis 

enalogas. 5 12. AS leis c o n f ~ m i e ~  no Seu fim devem ter id&ntica 

execuç8~ e nao podem ser entendidas de modo a produzir decisbes 

diferentes sobre O mesmo objeto. 5 13. Quando a lei nao fez distinçao o 

91 C.,RVA~HO cados ~ugusto de. Direito Civil Brasileiro Recopllado ou Nova COn*olldaçáo 

das Chrls: porto, I 915, art. 62, PP. 20 e segs- 



interprete na0 deve faze-la, cumprindo entender geralmente toda a lei 
geral. 3 14. A equidade d de direito natural e n8o permite que algudm se 

locuplete com jactura alheia. § 15. Violentas interpretaçdes constituem 

fraude da lei. 

De acordo com JORGE MIRANDA, para se compreender o 

alcance da regra do carhter restritivo das restriçdes de direitos, liberdades e 

garantias, deve-se considerar O direito em Si, e sua extensa0 objetiva, pois o limite 

ao exercicio de direitos Se contrapde à sua manifestaP0, com o modo de se 

exteriorizar atravbs da prbtica do seu titular, e prossegue: 

A restrição afecta certo direito, envolvendo a sua compressa0 ou, doutro 

prisma, a amputação de faculdades que a priori estariam nek 

compreendidas; o limite na0 se reporta a este ou aquele direito, mas as 
condiçc)es gerais a que esta0 sujeitos quaisquer direitos." 

O limite pode representar um condicionamento, como 

pressuposto de caráter cautelar que depende do exercicio de algum direito, "como 

Embora nao reduza o direito, o condicionamento, algumas 

vezes abrange uma disciplina OU Uma limitaça0 da margem de liberdade do seu 

exercício. e em outras vezes, um 

JORGE MIRANDA distingue a reg~larnentaç~~, 

preenchimento ou desenvolvimento legislativo do conteúdo do direito da 

diminuiçao ou compress80 de conteúdo. Ou sela, havendo certeza juridica, 

haver& a regulamenta@o, clarificaç80 ou a demarcaç8o das fronteiras entre 

direitos, enquanto outra coisa b restringir devido a determinados objetivos 

82 M,mNDA J ~ ~ ~ ~ ,  Manuai de Direito ~0nStihiclonPI. Coimbra: Coirnbra Editora, torno IC 

,988, p. 300: 
93 Ibid., p. 301. 

Ibid., p. 301. 



constitucionais. A regulamentação pode levar ampliação dos direitos com "base 

na cláusula aberta do art., 16, no 1, nunca pode reverter, sob pena de desvio do 

poder legislativo, em 

A restriç80 n8o detem autonomia, por isso distingue-se do 

dever, situando-se no plano do conteúdo de certo direito. O dever trata-se de uma 

situação jurídica passiva, representada pela imposiflo a algubm de agir ou na0 

agir de alguma forma. 

A restriçao se relaciona ao perfil específico de certos e 

determinados direitos, wmo se apresentam juridicamente e A proteção que vêm a 

receber. 

A restri@o atinge um direito permanentemente, mas apenas 

parcialmente. Ao contrhrio, sus~ens8o Paralisa ou impede, durante algum tempo, 

o seu exercício, no todo ou em parte.g6 

AS restrições são caracterizadas em explicitas e implicitas. NO 

primeiro caso, refere-se 6 colisflo ou ao conflito de direitos. Merece a atenMo 

particular do Direito civil, sendo as diretivas de soluç80 daí provenientes os arts. 

140, 150 do C6digo de 1867 e art. 335' do Cddigo de 1966). podendo haver 

extensgo, com adaptaçbes, ao Direito Constitucional. 

A hierarquia que tenha de Se estabelecer entre direitos (sejam direitos 

diferentes ou iguais de diferentes sujeitos ou direitos diferentes do 
mesmo sujeito) -ou entre vens jurldiws, interesses, valores - h$& ser 

naturalmente, a hierarquia valorativa constitucional (...).Q7 

95 MIRANDA, Jorge, op. cit., P. 301. 

" Ibid.. p. 302. 
Ibid., p. 304. 



Da conjugago com outros Principios constitucionais, 

decorrem as restriç6es que Se prendem com 0s "estatutos ou relaç6es especiais 

de poder", ou situaç6es mais ou menos duradouras em que as pessoas aparecem 

inseridas no âmbito de instituições públicas. De CiUalq~er forma, deved preservar 

o equilíbrio entre o respeito pela dignidade das Pessoas e a observaçao dos fins 

institucionais. 

T U ~ O  está, de qualquer sorte, em tomar as diferentes restriçbes no 

contexto da ordem C~nStituCional, e n b  ed hoc; em dilucid8-Ias e aplw 

(as il luz das regras basicas da Proporcionalidade e da Wncordancia 

prática; em alcançar a hanonizaçao e, na medida do pcsslvel, a 

optimizaçao dos direitos, liberdades e garantias.% 

m u n d o  JORGE MIRANDA, analisando o art. 18O, o carhter 

restritivo, desdobra-se em: 1 )  nenhuma restrigo pode deixar de se fundar na 

Constituiçao; 2) nenhuma restriçtio pode ser definida OU concretizada sem lei; 3) 

as leis restritivas tem de revestir carhter geral e abstrato; d) as leis restritivas não 

podem total ou ter efeito retroativo; e) as leis restritivas não podem 

diminuir a extens80 e o alcance do conteúdo essencial dos direitos, liberdades e 

garantias; 9 as restriçóes devem ater-se aos fins em nome dos quais 

estabelecidas ou permitidas, g) As restrifles devem corresponder à medida 

exigida para esses fins; h) Na duvida, 0s direitos devem prevalecer sempre sobre 

as restri@es; i) Como coroldrio de: a) as leis restritivas devem designar 

expressamente 0s direitos em causa e indicar 0s preceitos da  constitui^&^ a que 

referem (@mo se estatui no art. lQO, no 1, da ConstituiçBo de B ~ n a ) . ~ ~  

08 MIRANDA, Jorqe, OP. c1t.r P. 306. 
Ibid., pp. 307-308. 



2.2.6. Coisa julgada como garantia constitucional 

A Lei de Introduç80 do C6digo Civil brasileiro em seu art. 60 

530 preconiza que coisa julgada B a "decis8o judicial que não cabe mais recursou, 

Pela coisa julgada o direito incorpora-se a0 patrim6ni0 de Seu titular por força da 

proteçáo que recebe da imutabilidade da decisao judicial. 

A coisa julgada. segundo Preconiza a ConstituiçBo Federal, 6 

um direito fundamental e uma garantia c~nstitucional (art. 5 O  M V I ) ,  mas que nao 

pode ser considerada como absoluta. Ocorre que, na maioria das vezes, no 

processo civil, ela 6 vista como um instrumento de pacificago social. 

Ainda que equivocada a Sentença, a partir de um certo 

momento deveria ser considerada imuthvel e indiscutlvel, sob pena de se 

eternizar o conflito.'00 (princípio da segurança jurídica). 

Tanto é que CHIOVENDA ensina que a coisa julgada 6 a 

uafirmaçao indiscutível, e obrigatbria para os juizes de todos os futuros proc.=ssos 

duma vontade concreta da lei, que reconhece ou desconhece um bem da vida a 

uma das partesM, jg pam LIEBMAN, indubitavelrnente a coisa julgada 6 

a imutabilidade do m a n d o  emergente de uma sentença. ~ , q ~  se 

identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do ato 

que pronuncia o comando; 6. pelo contrário, uma qualidade, mais intensa 

e mais profunda, que reveste 0 ato em seu contehdo e torna assim 

imut&veis, alem do ato em Sua existhcia formal, os efeitos, quaisquer 

que sejam, do pr6prio ato.lol 

LIEBMAN ~ ~ , j c o  Tullio, EfiChCia e autoildade da sentença. Rio de Janeiro: Forense, trad, 
B ~ ~ ~ ,  de Alfredo Buzaid e ~envindo Aires, 3'ed., 1981, P.39. 
'O' Ibid., p. 54. 



A doutrina brasileira tem seguido a mesma linha de 

pensamento a respeito do conceito de coisa julgada. Para Moacyr Amaral Santos, 

por exemplo, 

proferida a sentença e PrecluSOs Os prazos para recursos, a sentença 

torna imut8vel (primeiro degrau - coisa julgada formal); e, em 

wnseq0&ncia. tomam-se irnutrlveis os seus efeitos (segundo grau -. 

coisa julgada material). 'O2 

Verifica-se facilmente, pelo exposto que a coisa julgada 

sempre foi vista como um imperativo de segurança, razao pela qual n8o poderia -. 

salvo situaçoes excepcionais, expressamente previstas em lei, e que no direito 

brasileiro correspondem às hipóteses de rescindibilidade. Sobre esse ponto, 

ensina CoutOre: 

Certo e que na si~tematica do direito a necessidade de certeza e 
imperiosa; toda masria do controle da sentença nao e outra coiw, como 

procuramos demonstrar, sena0 uma luta entre as exigbncjas da verdade 

e as exigencias da Certeza. Uma maneira de n8o existir o direito seria a 

de nao se saber nunca em que consiste. Entretanto, a verdade e que, 

ainda assim, a necessidade de Certeza deve ceder, em determinadas 

condiçbes, ante a necessidade de que triunfe a verdade. A coisa julgada 

na0 e de raso natural. Antes. a razão natural parecia aconselhar o 

cont&jo: que o escnipulo de verdade fosse mais forte que o escrúpulo 

de e que sempre. em face de uma nova prova, ou de um fato 
novo fundamental e antes desconhecido, Se pudesse percorrer de novo 

o caminho ja andado, a fim de restabelecer o impbrio da justiça.'03 

A coisa julgada sempre foi vista com0 Uma espécie de dogma 

incontestável, Uma vez esgotadas as hip6t-e~ de impugnaçao da sentença, seu 

conteúdo se tornaria imutsvel e indiscutivel, como um imperativo politico, 

destinado a estabilizar as relagbes luridicas, conferindo-lhes segurança, 

'O2 SANTOS, MOaW Amarai, Primeiras Linhas de direito processual civil, ~01.3. sao Paulo: 

Saraiva ea ed., 1983, p.43. 
I" COúTORE Eduardo Juan. R . ~ a c M n  10s procesuales fmudulentos. ~ s t ~ d i ~ ~  de 
derecho proceSsual civil. Buenos Aires: Depalma, 1978. 111. 







Inicia-se uma movimentação da jurisprudência e da doutrina 

acerca do tema proposto no presente trabalho, no sentido de se repensar se & 

legítimo reconhecer autoridade a coisa julgada mesmo em situações de latente 

ofensa aos ditames constitucionais, OU seria ético que ela fosse suprimida em 

nome da Justiça das decisões? Acredita-se ser mais coerente a segunda, pois o 

processo 8 o instrumento do direito, e na0 o seu fim, sendo a coisa julgada 

instituto processual. De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, n8o h& como se 

falar em instrumentalidade do processo sem remeter ao doutrinador. 



3. A COISA JULGADA E A AÇAO RESCISÓRIA 

Desde que o mundo civilizado conheceu o processo, corno meio de 

resolver os conflitos, a coisa julgada ocupou lugar de destaque em meio aos 

institutos jurídicos. 

Sendo indissocihvei a ordem jurídica da garantia da coisa julgada, a 

corrente doutrinaria tradicional sempre ensinou que se tratava de um instituto de 

direito natural, imposto pela essência mesma do direito e sem o qual este seria 

ilusório sem ele a incerteza prevaleceria nas relaÇ6eS sociais e o caos e a 

desordem seriam costumeiras nos fenbmenos jurídicos. 

Como ressaltam NAVARRO CO~LHO, MACHADO DERZI e THEODORO 

JR., em trabalho c~ le t ivo , '~~ "deve-se ver na coisa julgada Urna exigência política 

e propriamente jurídica: náo B de ~ ~ 8 0  natural, mas de exigência prhticaw, jb 

que certeza do direito 6 Uma exigência essencial dos ordenamentos 

modernos". 'O6 

Assim é que a coisa julgada 15 colocada na ConstituiMo como uma 

garantia essencial do cidadao, na0 sendo Possivel uma emenda A Constituiçfio 

que tenda a abolir do nosso ordenamento jurídico 0 referido instituto (aa. 60, g 40 

IV, da Constituiçáo da República). 

tas COELHO, sacha Calmon Navarro, DERZI, Misabel Abreu Machado e THEODORO JR,, 
~ ~ ~ b ~ ~ ~ .  D~ ~~p~ssibi l idade Jurídica de 9 0  Resci&ria de Sentença Anterior 9 de 
,-onstituciona~idada pelo ÇTF, no Direito Tributário. In: COÉLHO, Sacha Calrnon Navarro, DERZI 

Misabel ~ ~ ~ h ~ d o  e THEODORO JR., Humberto. Direito Tributário Contempoaneo, 
Paulo, Edibra Revista dos Tribunais, 1997, p. 42. 
$06 COELHO, Sacha Calmon Navam, DERZI, Miabel Abmu Machado e THEODORO JR,, 

- . -  

Humberto. O ~ .  cit., p. 42. 



Em decorrencia da  importancia do instituto da  coisa julgada para o nosso 

ordenamento juridico, que O cabimento da  aÇ80 rescisbria deve ser interpretedo 

de maneira restritiva, jB que chama-se rescisória, nas palavras de BARBOSA 

MORE IRA'^'. "$ eç6o por meio de qual se pede a desconstituiç&o de sentença 

fdns i fa  em julgado, com eventual rejulgament0, a seguir, da matéria nela 

julgada ". 

NO mesmo sentido, NAVARRO COELHO, DERZI e THEODORO JR .> 
escrevem: 

Essa açáo, como e bbvio, deve ser entendida e aplicada com 
excepcional rigor, porque se volte contm um instituto jurldiw p-ssual 

- a coisa julgada - que goza de expllcita e energica tutela da propfia 

Constitu@o, no Brnbito dos direitos fundamentai~.'~ 

E qual seria o efeito da sentença na aç8o rescidr ia? Aqui a resposta ~6 

pode ser uma: a sentença em aÇã0 rescisbia tem natureza constitutiva, j& que 

desconstitui e substitui a sentença res~indenda.'~~ 

Conforme SERGIO BERMUDES: 

por veres. a sentença de merito de tal modo viciosa que a lei permite a 

sua deçconstitui@O, depois do seu trânsito em julgado. A a@o pela qual 

se pede a desconstituiÇ~0 da sentença de m6rito transitada em julgado 

chama-se açao resc1s6ria."~ 

O CMigo de Processo Civil disciplina, no C@[tuio IV (arts. 485 a 495) do 

titulo IX do livro I, condições especificas desta aç80, que dh origem a um 

'07 BARBOSA MOREIRA, JosB Carbs. Comentârim ao Código de Processo CIVII. vol, V,, 7. 
e d i ~ o ,  R ~ Q  de Janeiro, Editora Forense, 1Q98, p. 99. 
'08 COELHO, Sacha Calmon Navarro, DERZI, Misabel Abreu Machado e THEODORO JR,, 
~umberto. op.cit., P. 46 
'09 CO&HO, Sacha Calmon Navarro, DERZI, Misabel Abreu Machado e THEODORO JR,, 
Hurnberto. Op.cit., P. 30, 
110 BERMUDES, Sbrgio, Introduç80 ao PmceWo Clvll, P. 207. 



processo de conhecimento, confomie 0 caput do art. 485, a existência de uma 

sentença ou acórdão de merito (art. 269) e O seu transito em julgado. 

Uma vez submetida a sentença mscindenda, objeto da descon~tituiç8~, g 

eficácia da coisa julgada material (art. 467), a rescisória, por si mesma, na0 

suspende a execução dela (art. 48Qh na0 impedindo, Portanto, o ajuizamento de 

a@o cautelar, preparatória ou incidental da rescisória. Com esta finalidade, na0 

obsta $ outorga liminar, ou final da providencia, se configurados os respectivos 

pressupostos. 

A lei na0 faz restriflo á instauraflo do processo cauteiar, antes ou depois 

de estabelecida a reiaçao processual emergente da aç8o rescisória, de acordo 

com o 5 10 do art. 739, que concede efeito suspensivo aos embargos do devedor, 

para fins análogos."' 

NO sistema brasileiro a rescisória na0 pertence b categoria dos recursos, 

uma vez que estes se interpõem sempre no mesmo Processo onde se proferiu o 

ato recorrido, enquanto a ação em questão Pressupõe a extin@o do processo 

pelo transito em julgado da sentença rescindenda. Assim sendo, trata-se de uma 

a@o e nao de um recurso. 

Reza a Sumula 343 do STF, verbis: 

Súmula 343 do STF - NBo cabe aç80 rescisbria por ofensa a literal 

disposi@O de lei quando a decisAo rescindenda se tiver baseado em 

mxh legal de interpretaç80 controvertida nos tribunais. 

A razao de ser dessa súmula se vincula d excepcionalidade da aç8o 

reçcisória ,h que por esta açáo OWrre a desconstituição da coisa julgada. Assim 

'1' BERMUQES, Sergio, OP. cit., p. 207 



se os Tribunais não encontram uma exegese única e pacifica para o texto legal, 

não cabe falar em violaçfAo de literal disposiçfAo de lei, não cabendo rescisória. 

NO entanto, o Pretório Excelso firmou entendimento que a referida Sumula 

deve ser afastada quando o acórdtlo rescindendo aplicou lei posteriomente 

declarada jnconstitucionaI. Com clareza cristalina, explicam a situaflo NAVARRO 

COÊLHO. DERZI e THEODORO JR.: 

Em outros termos, o afastamento da Súmula 343 ocorre quando o 

acçirdao rescindendo tenha ofendido regra wnstitucional, mediante 
aplicaeo de norma inferior inconstitucional e, entao, a açao reScis6ria 

vise justamente a restabelecer a aPlicaç80 da regra maior objeto de 

ofensa.'" 

E, logo a seguir, afirmam: 

Na hip6tetese Sub cagitafbm, Po&m, 0 acorda0 que se pretende afirmar 

ofensivo B literalidade da lei na0 negou aplicação a nenhuma noma 

wnstitucional, mas, Sim, a Uma lei ordinaria, por considera-la 

inconstitucional. O dissldio pretoriano e a incidencia, ou nao, da lei se 

passaram em Face da norma infrawnstiiuùonal. 

Estabeleceu-se, assim, a coisa julgada na0 contra a regra da Carta 

Magna, mas contra a lei inframnstitucional, a que se recusou aplicação, 

N ~ O  6 esta a situaçso que, a nosso sentir, tem levado o STF a deixar de 

aplicar o enunciado n. 343 de Sua Súmula. AO conterio, por ser o caso 

da consulta radicalmente distinto. lhe e integralmente apliavel a referida 

Súm. 343. 'I3 

N~~ A a@o rescisória em face de sentença que declarou uma lei 

inconstitucional, tendo sido esta lei posterio~ente declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal constitucional. 

"2 COELHO, Sacha ~alm0n Navarro, DERZI, Misabel Abreu Machado e THEODORO JR,, 
Humberto. Op.cit P. z4. 
' j 3  Ibid.. p. 24. 



A açâo rescisória 6 de competência originária do tribunal prolator do 

acórdão rescindendo, ou do que teria competgncia para julgar a apeiaHo da 

sentença rescindenda e, nele, do órg80 designado na nona  de organizago 

judiciária, contida em lei, ou no regimento interno. 

A legitimidade de Propor a aç80 6 das Partes do processo da sentença 

rescindenda, ou quem as houver sucedido nos direitos em geral, ou no direito 

específico, assim como o terceiro juridicamente interessado, titular de uma 

relaçáo jurídica cuja consistência prstica dependa do que a sentença rescindenda 

julgou, e também o Ministério Publico, Se n80 foi ouvido no processo da sentença 

rescindenda, no qual se fazia obrigatória sua inteivençao, ou se a sentença 

resultou de colus8o (art. 485, 111, 2a parte). Quando atuou como parte, no processo 

da sentença rescindenda, a legitimidade do Ministério Público para a aç8o 

rescisbria 15 a de paire (art. 487, I).''~ 

A a ~ ã o  rescis6ria n8o tem apenas como objetivo desconstituir a sentenFa 

de mérito transitada em julgado, assim dissipando a eficácia do ato jurisdicional, 

que a lei reputa defeituoso ao Ponto de admitir-lhe a desconstituiç80, mas 6 um 

instrumento de nova COm~osiÇao da lide. 

Assim sendo, a lei exige a0 autor 0 dever de CUmular ao pedido de rescisao 

o de novo julgamento da causa íart. 488, I), a n8o ser que a 

desconstituiçao seja suficiente para realizar a finalidade da açh .  Porém, se o 

caso demandar novo julgamento, não Pode 0 autor deixar de pedi-lo, de acordo 

com o 488, ceput e I, sob pena de indeferimento da inicial pela falta de 

requisito específico 





A relativiza@o da coisa julgada começou no ramo do direito 

ap)ic&vel. Ocorre no Direito de Família da mesma forma que nas açdes de 

investigaçao de paternidade, onde O objetivo de ser apurada a verdade real, 

pois sedam direitos indisponlveis que interessam tanto As partes quanto ao Juiz, 

senão para a pr6pria sociedade. Pela 16gica, tal exemplo na0 est8 acobe r tad~  

pelo prazo da rescisbria - não se reiativiza, mas se estabiliza o comando do 

julgado a uma situago atual ou preterita. 

Nesse sentido, de acordo Com BELMIRO PEDRO WELTER: 

(,,.I somente ocorre& coisa julgada material nas açbes de e 
contestaçáo de paternidade ou matemidade quando produzidas todas as 
provas, do~~mental, testemunhal. pericial, especialmente o exame 

genético DNA, e o depoimento pessoal, tendo em vista esse SUperdireito 

natural, constitucional e indisponível de personalidade, elevado a 
categoria de principio da dignidade da pessoal humana, fundamento da 

RepOblica Federativa do Brasil (artigo to, 111. CF)  (...)."' 

Como ocorre na própria lei, que pelo fato de alterar-se na0 deixa de 

ser lei, "0 direito se forma e evolui constantemente ao Contato da vida de relaçao, 

a convivencia dos homens, sua atividade material, intelectual e moral, que 

criam o fenomeno jurldico""@. 

1940, J.M. CARVALHO DOS SANTOS. jB distingue farpa da 

Ed.Slntese, 2000, p.71. 
119 BONUMA Joao, ~ 1 ~ ~ ~ 0  processual Chrll, 2"volume, Sao Paulo: Ed. Saraiva, 1946, p p  459- 

461. 
Na mesma ép0 a Llebman reconhece alguns vicios que impediam O aparecimento da coisa 

julgada: uCumpre-noa agora indagar as conseq0encias desta nulidade. Com efeito, as nulidades 
dos atas processuais podem suprir-se ao sanar* no dacorrer do pmcesso. Ainda que nao 
supridas ou sanadas, normalmente nBO podem maia ser arguida depois que a sentença passou 
em julgado, A coisa julgada funciona ~ o m  sanatbna geral dos v[clos do processo. H* contudo 
vícios majores, vlcios essenciais, 

 cios radicais,que sobrevivem a coisa julgada e afetam sua 

pr6p,ja existencia. Neste a s 0  a embora se tenha tornado formalmente definitiva, 6 
de defeitos no mundo jurídico. 

coisa VB, mera apadncia e carece 



adquire f o m  de coisa julgada, desde que Se torne definitiva, nos sentido de n8o 

mais ser suscetível de reforma por via dos recursos 0rdin8rio.s."'~~ 

A sentença que B por Direito nenhuma, nunca em tempo algum passa 

em coma julgada. mas em todo tempo pode se opor contra ela, que 6 

nenhuma e de nenhum efeito, e por tanto n80 B neoes~rio ser dela 

apelado. E é por Direito nenhuma quando b dada sem a parte ser 

primeiro ser citada etc. 

Estamos assim em Presença duma nulidade ipso ium (Melo F=ire, 

Instituciones iuris civilis lusitani, Liv. IV, tlt. 23, 5 20), tal que impede a 
sentença passar em julgado (LobBo. Segundas Linhas. I, nota 578). E 

por isso que 'em todo tempo se Pode opor contra ela que 6 nenhuma', 

se pode CemMm nos embargos B execução (Ord. L'N. III, tlt, 87,s I),'" 

A respeito da segurança jurídica, em 1946, JOAO BONUMA dizia: 

(,,,) 6 apenas a ma0  p ~ t i c e  pela qual a lei outorga a deteminadas 

sentenças a qualidade de indiscutlveis; mão que varia conforma a 

natureza do direito que esM na base da decisao, e que varia no tempo e 

no espaço para a mesma categoria de julgados. (...) Tudo isso leva 

naturalmente. B conclue0 de que o esforço doutrin8rio para encontrar 

um fundamento ou justifiC@O jurldica da autoridade da coisa julgada 6 

um labor penoso e ~ 8 0 .  Teoricamente se poderao imaginar as mais 

explicaçóes, mas 6 certo que a realidade das coisas as 

desmentirá. NBo obstante, 0 estudioso do Processo precisa adotar ou 

criar uma doutrina para preencher o VBCuO na sistematização da mat6na 

da mesma forma que o cientista 6 forçado a formular uma hip6tese 

quando na0 pode atingir uma c~I-~~ZFI."~ 

isto significa que, perante certas situaçbes, a tensao da estabilidade 

da coisa julgada perde sua fun@o Para I-IIanter a seguridade jurídica sob o 

simples argumento de awmodaçllo Pela estabilidade do julgado, como explica 

121 SANTOS J M, Carvalho Santos. Códlüo de Proc- civil InterpWdo, volume IV, ~i~ de 
J ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ ~ ~ d ~ ~ a  e Editora Freitas Bastos, 1940, P . ~ ~ ~ ,  
122 Enrico Tullio. ~studos sobre 0 Pmce-0 clvll brasilelm. Sao Paulo: eestbook 



por outro lado, a rnodificabilidade dos comandos legal e jurisdicionai 

obedecem a crit6riOs perfeitamente diferenciados. 

porquea lei & promulgada para regular situaçbes futuras e suas normas 

visam a estabelecer a normalidade das relaÇbeS jurídicas da sociedade, 

seu comando pode ser modificado na medida em que exigirem as 

transformaç6es sociais. políticas, ewnbmicas, religiosas e jufldicas, 

Quanto sentença n8o regem os mesmos princlpios. 

(...) Contudo, 6 preciso abrir uma exceção ao principio geral da 

imodificabilidade da SentenP transitado em julgado. Se os efeitos 

jurldioos do comando judicial na0 se esgotam pela simples pmlação do 

julgado, mas perseveram na constituiçao de um estado ou situaHo 

nova, tomada posteriormente incompatível com o sistema jurldico, ou 

dominante, ou se transforma em uma injustiça evidente e intoleMvel, sua 

modificaçao e Ma necedria como a modificação da W em casos 

semelhantes. 

(..,) isso importa em afirmar, pelo menos no terreno da teoria do 

processo civil, que a cláusula rebus sic standibus 6, at6 certo ponto, 

implícita no comando jurisdicional e que a imodificabilidade dos julgados 

6 possfvel e aconselhável quando a produção da certeza jurldica das 

relaçdes privadas n8o f m m  princlpi0S superiores de ordem pública, nem 

se transforma, com o tempo, em estado de insofrlvel injustiça. lZ4 

Durante algum tempo, houve Uma hcuna sobre a discuss$o do 

tema, sendo que 0s autores definiam coisa julgada sem trazerem 0s casos 

extremos de sua relativizaç80 OU revisa0 fixando na aiteraça0 dos comandos da 

sentenças nas ações de modificaçgo das relafles jurldicas Continuativas, 

Assim, a doutrina nacional afaSt0Lt-Se de maiores preocupaçóes no 

compreendido entre 1960 até a década de 80. Entretanto, surgiram 

precedentes do STF da década de 80, citados por CANDIDO RANGEL 

I24 B~N,,MA, joao, oire1to plocessua~ Clvll, 2"volumet Sao Paulo: Ed. Saraiva, 1946, pp,462- 

464. 



(...) nao ofende a coisa julgada a decish que, na execuç80, detminou 

nova avaiiaeo para atualizar valor do imóvel, constante no laudo antigo, 

tendo em vista atender 9 garantia constitucional da justa indeniza@o. 

A circunstancia especial levada em conta em mais de um julgado foi a 

pmcrastinaW do pagamento Por culpa do ente expmpriante, as vezes 

ate mediante a indevida retenM0 do autos por anos. Em um desses 

casos, o relator Ministro Rafael Mayer. aludiu ao lapso de tempo que 

desgastou o sentido de coisa ju19eda9 com0 fundamento para prestigiar a 

realilç8o de nova WrlCia avaliat6ria, afastando de modo expresso a 

autoridade da coisa julgada a essa dilighcia. 

Em outro caso o Ministro NBri da Silveira votou e foi vencedor no sentido 

de fazer nova avaliaÇá0 apesar do trânsito em julgado da sentença que 

fixara o valor indenizatbrio, apesar de n(lo ter havido pRicrestineçdes 

abusivas mas sempre como Superior objetivo de assegurar a justa 

indenizaçh, que 6 um valor constitucionalmente assegurado; esse caso 

viera do Estado do Rio Grande do Norte e a Rsentença de primeiro grau 

ju,qsidiuonal, no mesmo sentido, fora da lavra do entao juiz Jc& ~ u ~ ~ ~ t ~  

Delgado." (grifei) (STF, 1' Turma, RE n. 93.312íSC. j. 4.5.82, rei, 

Rafael Mayer; STF, 1' Turma, RE n. 105.012-RN, j.9.2.88, Rel. Nen da 

Silveira) 

~ ~ 6 s  este periodo, Tal preO~Upa@~ é retomada, como podemos 

para a modema doutrina processual, 0s reflexos das nulidades 

processuais sobre a sentença podem ser classificados em tres grandes 

grupos: 
dos defeitos que nao resistem à efidcia preclusiva da coisa julgada 

e, por isso, senao alegados em recurso. se tomam irrelevantes; 

b) o dos que sobrevivem à coisa julgada e, Por previao estrita da lei, 

podem servir de fundamento 9 aç8o reSciS6ria; e 

dos que, dispensando 0 exerclcio da rescisõria, continuam 

alegaveis, em qualquer teInP0, e se apresentam como 6bices a 
sexecu+ de sentença se arg0idos Por meio de embargos" (BARBOSA 

MOREIRA, c o m e n t ú r l ~  ao C6dlgo de P ~ e ~ s o  Civil, 5. ed., Rio 

Forense, 1985, V. V, no 169- P. 294; ADFOUDO FURTADO FABRICIO 

12s DINAMARCO C&ndido Rangel. Relatjvlur a coisa J@~ada material. Revista da AJURIS, ano 
XXVII, tomo 1, seiembm de 2001. P. 40. 



RBu Revel n8o Citado, Q~erela Nulitatis e AçBo R e s c w a  i" AJURIS, 

4218). 

Para CÁNDID.~ RANGEL DINAMARCO, "a ordem constitucional na0 

tolera que se eternizem injustiças a pretexto de n80 eternizar litlgios". lZ7 

O citado autor invoca Os principias da razoabilidade e 

proporcionalidade nas decisões judiciais para que haja uma justiça efetiva. 

O argumento da relativizaç80 da coisa julgada de Nelson N~~~ 

Júnior vem ganhando prestígio, principalmente pelos seguintes motivos: 

a) A Súmula 343 do STF4 encontra-se parcialmente Superada, 

Atualmente, 0s Tribunais Superiores aceitam ação rescidria Com fundamento no 

485, V, do cpciZ8, desde que seja constitucional a materia versada no 

julgado rescindendo. 

b) A introdu~80, pela MP 2180-35/2001, de nova redaç8o ao art, 

741, parbgrafo único, do CPC, dispondo que 

(,,,) considera-se tambem inexig(ve1 0 titulo judicial fundado em lei ou 

,to normativo declarados inc0nStitucionaiS pelo Supremo Tribunal 

Federal ou em aplica@o ou interpmtaç8o tidas por incompatlveis com a 

Constituição Federal. 

os argumentos apontados pelos "relativistas" - cujo objetivo 

consiste em diminuir as lacunas existentes entre o direito e O processo, buscando 

sempre justiça e efetividade mAxima - são, resumidadamente, OS seguintes; a 

vontade do Magistrado n8o pode sobrepor-se h vontade da Constituiçao; o 

JUSTIÇA deve prevalecer sobre o princípio SEGURANÇA sempre que 

126 THEODORO JÚNIOR, Humberto Sentença: direito processual ao vivo, volume I, Rio de 
Janeiro: Editora AIDE, 1997, p.14'. 
127 DINAMARco, Candido Rangel, Relathrlzar a c0l.a Julgad. material, Revista Forense, v.g,, 

? i j ~ i p ~ 5  - A de merito, transitada em Julgado. pode ser rescindida quando: 

... V - violar literal disposição de lei;-. 



entrarem em conflito. Em outras palavras: no caso concreto, deve sempre ser 

feita uma ponderaçao de interesses favorável ao valor JUSTIÇA em prejuízo - se 

necessario -do valor SEGURANÇA Ouridica). 

Dentre os doutrinadores que enfrentaram esse tema, ARAKEN DE 

ASSIS mostra-se particularmente interessante, na medida que, em esclarecedar 

artigo sobre o assunto, questionando se a sentença regularmente proferida, mas 

que se revela em contraste, seja Com julgamento superveniente de ADIN de efeito 

ergs omnes e ex tunc, proferido pelo STF em sentido contrário 8 tese nela 

esposada, seja em raz8o da suspensao da efic8cia da lei por resoluç80 do 

Senado Federal (ex nunc), & portadora de defeito que conduz sua inexistência, 

nulidade ou ineficácia7 

Constata-se que n8o se trata de um problema de inexistência, pois 

apresenta-se inquestion&vel que a sentença afetada Pela inCOnstituciOnalidade 

superveniente efetivamente existe e produziu efeitos vhrios. Ali& na0 96 

produziu efeitos como poder8 continuar produzindo se a parte adversa na0 

contestá-la adequadamente através do instrumento processual próprio. NGO se 

trata, pois, de inexistência. 

DO mesmo modo, inconcebível falar-~e em NULIDADE da sentença 

em raz,o da inconstitucionalidade superveniente, sob pena de incorrer-se em 

uma atecnia. 

Assim sendo, apenas a efidcia da sentença Pode& ser atingida em 

razao de uma inconstitucionalidade reconhecida Posteriormente A sua prolaçao 

valida. 



Reforça este entendimento a prbpria redaçiio do pardgrafo único do 

art. 741 do CPC, que, no seu teor, utiliza a palavra INEXIGIVEL Correspondente g 

INEFICAZ. 

Tambem vêm surgindo outros trabalhos juridicos sobre o fen&meno 

da coisa julgada inconstitu~ional'~~, doutrina iniciada por JOSE AUGUSTO 

DELGADO. 

Em todas elas b o processo ganha uma nova característica, a de 

buscar a verdade e fornecer decis6es Justas. 

3.2. A COISA JULGADA NAS AÇÕES DE INVESTIGAÇAO E 

NEGAÇAO DE PATERNIDADE: TENIXENCIAS JURISPRUDENCIAIS E 

DOUTRINARIAS 

Uma questgo que tem gerado polêmica entre os operadores 

jurídicos e a que diz respeito coisa julgada nas ~ Ç & S  de paternidade, 

especialmente em razáo do desenvolvimento tecnoldgico que permitiu, hoje em 

dia, que se possa saber, com certeza quase absoluta, a existencia bio16gica do 

vínculo de filiaç80. 

Aiem da questao jurídica, estb em jogo importante questão social 

tendo em vista a prdtica disseminada pelo país, do nao-reconhecimento oficial da 

paternidade. p o s ~ r ~ e ~  que uma decisao Possa transformar em pai quem na0 o 

129 vide R~~~~ 103, julho/setembm 0 artigo do AuQusb Delgado: Pontos polemicos das 
de ind*nizaçao de áreas naturais protegidas - Efeitos da coisa julgada e 0s princ[pios 

constitucionais, pp. 9-36. 
THEODORO J(JNIOR, ~ ~ m b e í i o  e Juliana Cordeiro de Faria, A colsa julgada incomtltuc~onal e 

os instrumentos P m  
emuais pam seu controle - Publicada no Juris Slntese "031 - SET,~,,T 

de Ver tambem Carlos Valder do Nascimento, Coisa julgada Inconstitucional, 4' ed, rev e 

ampl., de Janeiro: Editora América Jurfdica, 'Oo3. 



seja, ou vice-versa? Aplica-se a regra mmana de que a coisa julgada faz e. 

branco, preto, e do quadrado, circular? 6 possível rescindir-se uma sentença de 

paternidade, após o lapso de tempo para a rescisória, tendo por base a prova 

cabal do exame genético (DNA)? É possivel aceitar-se, hoje em dia, que um feito 

desta natureza possa ser decidido Por outro meio de Prova que n8o o pericial 

(DNA)? 

Construçtjes doutrinhrias e jurisprudenciais têm sido desenvolvidas 

de modo a, dogmaticamente, resolver 0 problema. Como estas demandas versam 

sobre direitos indisponiveis, sedo expostas a síntese das correntes de 

Pensamento sobre o assunto, de modo a completar o quadro se apresenta. 

Conforme Ovidio Araújo Baptista da Silva, somente as sentenças de 

mérito, proferidas em processo de jurisdição contenciosa fazem coisa julgada, A 

coisa julgada divide-se em coisa julgada formal e material, sendo que a primeira 

tem efeitos dentro do processo em que a sentença foi proferida, não sendo ma;s 

modific&vel. J& a coisa julgada fr~aterial.'~~ 

Considera-se que, nas ações investigatbrias, somente se produzir& a 

coisa julgada material se houver exauflmento de todos os meios de 

em direito, principalmente o exame de corresPond&ncia do código 

ganetico.  lifican ficando, para BELMIRO WELTER"'. esta corrente, embora bem 

const,.,,ida, menciona a tbcnica procedimental da cogniçao exauriente 

secundum eve,,tum pmbetionis, além de possuir algumas contradições em seus 

Embora defendendo que a sentenFa lastrada em parca prova na0 faça 

coisa julgada admite o autor como meio hhbil de impugnaçáo a açáo rescidria 

130 S I~VA ~ ~ ~ ú j ~  ~aptiste da. Curso de P~cemo Civil. 5' ed. S&J Paulo: Revista dos 

~ribunais,'2000, p. 485. 
'31 WELTER, Belmim pedm. tnvestlgaçllo de Paternidade. t. 11. 



medida que tem por pressuposto, exataITIente, a existbcia de coisa julgada a se 

dissolvida. Se náo faz coisa julgada, basta que Se intente nova açao, fundada em 

nova prova; despicienda a propositura de ação rescisdria. 

Também pensa deste modo CANDIDO DINAMARCO, que propde 

uma relativizaç8o da coisa julgada, desenvolvendo a figura da coisa julgada 

inconstitucional (imunizaçBo de decisões aberrantes de valores, princlpios, 

garantias e normas constitucionais). Este critbrio de relativiZa@o da coisa julgada, 

segundo ele: 

deve aplicar-se tamb8m a todos 0s M S O S  de açdes de investigaçao 

ptemidade julgadas procedentes Ou improcedentes antes do advento 

dos modernos testes imunol6gicos (HL.4, DNA), porque do contrario a 

coisa julgada estaria privando alguém de ter como pai aquele que 

realmente o 8. ou impondo a algubrn um suposto filho que realmente na0 
132 o b... 

O problema deste p~sicionamento é que a técnica procedimental 

tem de estar prevista legalmente - ela 6 plenamente aceitbvel em nosso 

ordenamento, conforme visto em itens precedentes, mas tem de estar consagrada 

em lei, N ~ O  se pode alterar a fornação da coisa julgada, sem que haja 

legal na construgáo do procedimento. Ao garantir-se a Prevalência de um valor 

violar-se-iam outros, como a SeguranP e a certeza - estes que, como vimos, 

tambkm informam o processo jurisdicional. 

posiciona-se HUMBERTO THEODORO JUNIOR: 

Acontece que este tipo de subtraçao da Sentença B autoridade de coisa 

julgada, no todo ou em Parte. somente pode provir da lei e da 
vontade criativa do intérprete ou do juiz. E na0 ha regra alguma, no 

direito positivo @trio, que exclua a sentença da age de  investiga^^ de 
do regime geral da res iudicata.'" 

132 DINAMARCO, cgndido R., O P  
p. 25. - Poderes do Juiz - da prova e rua Eventual - pdncf@~ da z i l s a  Julgada nas nlatívas h Pa@mmade inversa0 - Provas I I k h S  



Não se nega, contudo, uma importante função desta forma de 

pensar esses posicionamentos ajudam a que se busque a necessária 

relativização da coisa julgada, a qual, de fato, vem gerando inúmeros problemas. 

Segue, entretanto uma solução dogmatica mais aceitável de foge 

ferenda:'" uma simples alteração legislativa, até mesmo acrescentando-se um 

parágrafo ao Código de Processo CMI ou na Lei de investigação de Paternidade 

(LF 8.560192), dispondo que, em demandas de investigação de paternidade, o 

exame genético B obrigatório, B o quanto bastaq3=. É mais ou menos o quanto 

previsto no Projeto de Lei no 116, de 2001, de autoria do Sem. Valmir Amara!, 

que, embora com algumas imperfeições tbcnicas, assim dispóe: 

~ r t .  1. A ementa da Lei n. 8560192 passa a ter a seguinte redaflo: (...) 

Regula a investigaçao de paternidade'. Art. 20 O art. 80 da Lei n. 8560192 

passa a ter a Seguinte redaflo: (...) Parágrafo único - A açao de 

investigata0 de paternidade, realizada sem a prova do pareamento 

cromosdmico (DNA), nao faz coisa julgada. Ari. 3. Esta lei entra em vigor 

na data de sua publicaçao.lJ6 

Menciona Theodoro JISnior, julgado do TJIGO, aP. 48.90071188, rel. Des. Felipe Batista 
Cordeiro, Ac. 27.04.1999, em que se adotou este posicionamento. 
135 Com conseq~encias praticas e fundamentos semelhantes, um tanto peculiar a soluçao 
proposta por Maria Berenice Dias, que defende a extinflo do processo sem julgamento do merito, 
por falta de pressuposto processual necessdrio ao eficaz desenvolvimento do feito, quando na0 
houver prova suficiente nas açbes investigatórias flnvestigaç8o de Paternidade, Prova e 
Aus&ncia de Coisa Julgada Material, PP. 18-21). 
I3qis a justificaçao do Projeto: "O CMigo de ProCeSso Civil, no artigo 469, determina que na0 fa 

coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida com0 fundamento da sentença, assim como na0 o 
fazem 0s motivos para determinar o alcance da Parte dispositiva da sentença e a apreciago da 
questao prejudicial, decidida incidentalmente no Processo (CPC, incisos I, II e III do artigo 469). 
h s i m ,  tem-se o paradigma segundo 0 qual a verdade deve ser revelada. Em alguns registros de 

porbm. essa verdade aguarda a oportunidade de ser lançada, sem mais embutir o 
da ilegitimidade ou do preconceito, e sem prejudicar as partes investigadas, como ocorria 

antes da Constitui@o Federal de 1988. A miedade deste novo sbculo nao aceita mais a dúvida 
sobre a paternidade, que, no sbculo passado, Por Ser motivo de vergonha, alcançava na 
jurisprud@ncia sua principaçao. Primeiro, foi Proibido questionar e, depois, foi proibido rever os 
julgados sobre a paternidade, sempre baseados em frágil Prova testemunhal". (Senador Valrnir 
~ ~ ~ ~ ~ l ,  Diário do Senado Federal, junho/2001, Sala das Sessbes, 22106101). 



3.3. COISA JULGADA PRO ET CONTRA E NON SECUNDUM 

EVENTUM PROBATIONIS NAS DEMANDAS INVESTIGAT~RIAS. 

POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. 

Em um meio termo, plenamente consentaneo com a nossa 

legisiaçao processual, colocam-se outros doutrinadores. que admitem a formaçao 

da coisa julgada material pelo regime comum pm et confra, produzindo-se a favor 

ou contra autor e rbu, independentemente do material probatório investigado e do 

resultado da demanda, mas trazem vários argumentos que autorizariam uma 

futura rescisão do julgamento, acaso na0 se tenham esgotado os meios de prova 

aplicáveis A espbcie. 

Tudo, não se duvida, em razão da revolução científica ocasionada 

com o surgimento do exame de DNA. A concepção sobre a busca da verdade, 

relativizada com a constataçBo de que 0s fatos sBo apresentados no processo de 

acordo com as impressões de cada um dos sujeitos e, portanto, deformados por 

seus preconceitos, sua ideologia, Seus traumas, sua condição social etc., teve de 

ser repensada, na medida em que, pelo avanço tecnológico, se podem atingir 

niveis de certeza praticamente absoluta com 0 exame genktico. Existente uma 

prova capaz de atingir a verdade real, ou O mais prbximo possivel dela (em se 

tratando da inteligência humana), poderia o juiz ficar aqukm dissr, na investigação 

dos fatos trazidos ao processo? E se esta demanda versar sobre um direito 

constitucionalmente tutelado, tido por imprescritível e indisponível, e que compõe 

a c,álula mater da sociedade (família)? Em uma demanda de investigação de 

paternidade, na qual há Uma prova - exame de DNA - cujo índice de 

verossimilhanÇa b 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento), 



alcançando-se, assim, quase a verdade real, pode o magistrado julgar com base 

em outras provas, as quais não têm as mesmas capacidade e idoneidade para o 

conhecimento dos fatos submetidos h sua perquirição, como, por exemplo, 

testemunhas e fotos? Autorizada esta a sua rescisão? 

Este posicionamento foi recentemente defendido por HUMBERTO 

THEODORO JR.: 

Podem, á primeira vista, aparentarem novidades pouco ortodoxas tanto a 

tentativa de rescindir a sentença de paternidade por violaflo ao art. 130, 

do CPC, como por uso de prova falsa. O certo, porem, é que a estrutura 

legal da rescis6ria foi construída em época na qual nao existia a 

proteçho wnstitucional ampla e irrestnta ao direito a paternidade 

biolbgica que hoje vigora. Impbe-se, entao, ao juiz de nossos tempos 

adequar os instrumentos processuais antigos e, Bs vezes, anacronicoç, 

às necessidades do direito material de hoje, já que, reconhecidamente, o 

direito processual não 6 um fim em si mesmo e s6 se justifica como 

instrumento de acesso e garantia da realizaçao plena dos direitos que 

emergem da ordem jurldica material. (...) A coisa julgada existe como 

cnaçao necessária á segurança prática das relaçbes jurldicas e as 

dificuldades que se opbem à sua ruptura se explicam pela mesmlssima 

razsio.13' 

Ainda, assevera WALDEMAR ZVEITER: 

(...) mudou a época. mudaram os costumes, transformou-se o tempo, 

redefinindo valores e conceituando O Contexto familiar de forma mais 

ampla que com clarivid@ncia p8s 0 constituinte de modo mais 

abrangente, no texto da nova carta. E nesse novo tempo nho deve o 

poder JudiciBrio. ao que incumbe a composição dos litígios. com olhos 

postos na realizapo da Justiça. limitar-se a ace~tação de conceitos 

pretbritos que nAo se ajustam á modernidade. 13' 

~lencam-se como posslveis hipbteses de rescindibilidade destas 

decisóes a violaç8o a literal disposição de lei (CPC 485 V), por prova falsa (Cpc 

485 VI) e por forqa de documento novo (CPC 485 Vil). Na0 tem, os argumentos i a 

THEODORO JUNIOR, Prova - Principio da Verdade Real - Poderes do Juiz ..., pp. 22-23. 
Ac6rdao da 3. Tumla do STJ, em 03.04.90. RSTJ 401236. 



mesma força; é fato. Há de se interpretar a lei, nestas hip6teses, com certa 

indulgência e boa vontade. Nosso direito objetivo não estava preparado para esta 

revolução, cabendo aos operadores do direito a busca de uma solução 

dogmaticamente aceitável Para o problema, de acordo com as tkcnicas de 

integração consagradas. A enumeração dos argumentos se justifica, entretanto, 

pelos fins a que este ensaio se destina. 

primeiramente, os argumentos em prol da rescisão por violação a 

literal disposição de lei. 

Cogita-se de violaçóes aos artigos 226, caput e § 7O, e 227, caput, 

todos da Constituição Federal de 1988. Com o advento da Lei Fundamental de 

1988, a percepção sobre O direito de família e, sobretudo, a própria família 

mudou. As idkias de Outrora não foram recepcionadas com a elevação da 

entidade familiar à categoria de feixe de direitos e obrigaçóes protegido 

constitucionalmente, merecendo especial atenção do Estado. A família, e tudo o 

que dela decorrer, foi protegida de modo cuidadoso no texto magno, traçando-se 

um novo modelo para esta anosa instituição social. Com a proteçao 

constitucional, um dos vínculos presentes em quase toda entidade familiar foi 

assegurado de modo especial: a filiação. 

De fato, com a Constitui~ão de 1988, extirparam-se discriminações 

existentes na legislação infraconstitucional (mormente na legislaç80 civil), no 

concernente aos filhos. Acabaram 0s filhos "legitimados", "espijrios~, 

"ilegitimadosW, "adulterinos", "incestu0S0s", "adotivos", enfim, feneceram as 

ignominiosas nomenclaturas Postas no texto da codificação civil. Para a 

Constituição, saü todos filhos. 



Erigiu-se, ainda, o principio da paternidade responshvel, 

concretizado no artigo 226, § da Carta Republicana de 1988. Deve-se 

entender tal princípio na0 como Uma orientação só para a questão do 

planejamento familiar, como parece antever após a primeira leitura do artigo 

anteriormente aludido, mas, precipuamente, como um dever do Estado e de todos 

perante o trato da instituição família e da paternidade. Assim é que não pode o 

Estado determinar que alguém é Ou não pai de outrem sem um grau de certeza 

quase que absoluto, sendo obtido pelo exame de DNA. Nao pode o próprio 

Estado, no exercício da sua atividade judicante olvidar do principio posto na Lei 

Fundamental de 1988, para atribuir a paternidade a algukm sem a mais absoluta 

certeza possível. Embora outrora isto se justificasse, em razão da insipiência do 

conhecimento sobre a genética, at~ahnente isto Se mostra absolutamente 

inadmissível - não se justificam mais Sentenças que declarem a paternidade com 

base em semelhança física, testemunhos, Cartas. Vai-se além. Indicar 

erroneamente o pai 6 transgredir o dever do Estado em assegurar 6 criança a sua 

devida dignidade, como determina 0 artigo 227, Caput, da Carta Magna de 1988. 

N ~ O  se pode conceber por exemplo, a nao-produflo da prova pericial, 

especialmente o exame genético DNA. porque esse exame. segundo 

pmclamam os peritos genéticos e 0s prbprios tribunais pátrios, tem o 

poder cientlfico de excluir e afirmar a paternidade em 99.9999999%, 

Além de nao ser justo ao investigante e ao prdprio investigado, ofende 

frontalmente a Constituiçao Federal (artigos 10. 111. e 227) e nega 

vigencia à Lei Federal no 8.069/90 ( E M ,  artigo 27) o reconhecimento de 

uma paternidade com base em indlcios (ex., amizade) ou em presunçbes 

(casamento, uniao estdvel. namoro ou negativa em se submeter a 

exame genetico). E manifesto O dever constitucional e legal de serem 

produzidas todas as Provas, documental, testemunhal, pericial e, 

evidentemente, O exame genbtico DNA, e o depoimento pessoal. claro 
que 0s custos podem ser elevados, mas 6 preferível gastar uma vez e, 

com isso. excluir uma paternidade duvidosa, do que a ser reconhecida 



por presunção, como, por exemplo. em vista da recusa de se submeter 

ao exame. ou. ainda. quando 6 provada a simples amizade entre a m8e 

do investigante e o in~estigado.'~' 

A depender do caso Concreto, poder-se-ia cogitar de outra causa de 

rescindibilidade: se fosse negada a um dos demandantes a possibilidade de 

produção do exame pericial, haveria infração expressa ao artigo sO, inciso LV, da 

Constituiçáo Federal de 1988, consagrador da regra do contraditbrio e da ampla 

defesa. Tais princípios derivam, em  OSSO sistema constitucional, do principio do 

devido processo legal (due process 0f law). Representam ambos uma pequena 

parcela de uma série de principios e garantias postos tanto na Constitui@o 

quanto nas leis ordinhrias, que, somados e interpretados harmoniosamente, 

constituem os meandros do ri0 que conduz as partes a desembocar na ordem 

jurídica justa. Interessa-nos, agora, 0 princípio do contraditório, cujo um dos 

corol8rios é o direito a prova. 

O principio do contraditbrio possui natureza dúbia, porquanto não 

consiste tão-só em Uma at~açso do autor do processo, mas, também, na 

participaçao do réu na formação do convencimento do magistrado sobre as 

alegações feitas na demanda. Ensina NELSON NERY JR.: 

O princípio do contradit6ri0, alem de fundamentalmente constituir-se em 

manifestaçao do princípio do estado de direito, tem Intima ligaflo com o 

da igualdade das Partes e 0 do direito de açao, pois o texto 

constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditório e a ampla defesa 

quer significar que tanto O direito de aÇa0, quanto o direito de defesa sao 

rnanifestaçao do principio do contraditbrio. ''O 

139 DIAS, Maria Berenice, Investlgaç8o de Paternidade, p. 57. 
140 principias do processo civil na Constituiçao Federal, p. 128. 



Surge, assim. o direito à prova, como consect8rio do contraditório, 

como leciona MARINONI: 

Como adverte TROCKER. o objetivo central da garantia do contraditbrio 

nao 8 a defesa entendida em sentido negativo, isto 8, como oposi@o ou 

resistencia ao agir alheio, mas sim a 'influ€!nciam entendida como 

Mitwirkungsbefugnis (ZEUNER) ou Einwirkungsmblichkeit (BAUR), 

ou seja, como direito ou possibilidade de influir ativamente sobre o 

desenvolvimento e o resultado da demanda. De nada adianta, de fato, 

garantir uma participaçao que nao possibilite o uso efetivo, por exemplo, 

dos meios necess8rios a demonstraçáo das alegaçbes. O direito a prova 

e resultado da necessidade de se garantir ao cidadao a adequada 

participapo no processo. Como demonstra VIGORRITI, a estreita 
conexao entre as alegaçbes dos fatos, com que se exercem os direitos 

de ação e de defesa, e a possibilidade de submeter ao juiz os elementos 

necessarios para demonstrar os fundamentos das prbprias alegações 

tomou clara a influbncia das normas em termos de prova sobre 0s 

direitos garantidos pelo due process of law. A mesma conexao impbe o 

reconhecimento, em nível ~ ~ n ~ t i t ~ ~ i ~ n a l ,  de um verdadeiro e p ~ p r i o  

direito à prova (right to evidente) em favor daqueles que tem o direito de 

agir ou de se defender em ju l~o. '~ '  

Uma vez tendo sido requerida a produção de prova fundamental 

Como o é o exame genético nestas causas, surge o direito subjetivo à prova, a 

ensejar eventual rescisão se O julgado O desrespeitar. 

Estas hipóteses de rescindibilidade com base no texto constitucional 

trazem consigo a condescendência interpretativa que tem prevalecido 

ultimamente na exegese do inciso V do art. 485, CPC, quando diante de texto 

constitucional 

Um outro fundamento de rescindibilidade, também levantado por 

BELMIRO WELTER, é a da transgressáo ao artigo 27 do Estatuto da Criança e 

141 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil, pp. 258-259. 
142 Esta 8 a razao da relativizaflo da STF 343. quando a situaçáo envolve matéria constitucional, 
Cf, TEORI ZAVASCKI. AçBo Resclsória em mat6ria constitucional. ~ s p e c t o ~  pol~m~cos 
atuais dos recunios cíveiS e de outras de impu9naçBo as decisbes judiciais. sao 
Paulo: RT, 2001, 1041/1066. 



Adolescente, em caso de julgado proferido sem o exame de DNA. Este dispositivo 

é norma de ordem pública, cujo conteúdo impõe uma série de características ao 

direito ao reconhecimento do estado filiaçao. Pela letra da lei'43. extraem-se 0s 

seguintes caracteres do direito de filiação, segundo BELMIRO PEDRO WELTER: 

Ora, a perfilhaçao 6 direito natural e constitucional de personalidade, 

sendo esse direito indisponível inegociável, imprescritlvel, impenhor&,tel, 

personalissimo, indeclinável absoluto, vitallcio, indispensável oponível 

contra todos, intransmissivel constituldo de manifesto interesse público e 

essencial ao ser humano, Ou, no do dizer de CARLOS ALBERTO 

BITTAR, os direitos de personalidade sao dotados de constituição 

especial para uma proteçao eficaz da pessoa, em fun@o de possuir 

como objeto, os bens mais elevados do homem. Assim. o ordenamento 

jurídico nao pode consentir que o homem deles se despoje, conferindo- 

Ihes caráter de essencialidade; sao, pois, direitos intransmissfveiç e 

indispensáveis, e~trapatrimoniais, imprescritlveis, impenhoráveis, 

vitalícios, necessários e oponlveis erga omnes, sob raros e explícitos 

temperamentos, ditados por interesses públicos. Em vista desses 

predicados, nao se pode aceitar que a personalidade de alguem seja 

reconhecida apenas com base em verdade formal denominada ficçao 

jurídica, mas, sim. deve ser buscada, incansavelmente, a verdade 

material, ou seja, a verdadeira filiaçao biolbgica, alias, exigencia fincada 

na Constituição Federal de 1988 (artigo 227) e Estatuto da Criança e 

Adolescente (artigo 27). '" 
Talvez o mais forte dos argumentos a favor da rescisao da sentença 

(Julgado), nestas hipóteses, seja 0 da viola~ão a0 art. 130 do CPC Enfraquece- 

se a cada dia, a noção dispositiva do processo civil; O juiz n80 6 mais um mero 

espectador do embate, não fica mais sentado à mesa, observando a batalha entre 

as partes, Assume uma postura mais ativa, dirigindo O processo de modo a tornar 

efetivo o acesso à justiça. EmblemBtica, em relação a esta mudança de 

perspectiva, a posigo de THEODORO JÚNIOR: 

- 
143 27 ECA. reconhecimento do estado de filiaça0 a direito personalissimo, indisponivel e 
imprescritivel, ser exercitado contra 0s Pais ou seus herdeiros, sem qualquer restriçao 
observado o segredo de Justiça". 
1 4  WELTER, Belmiro P. , OP. cit.. P. 42. 



quero começar esta exposiçao confessando que irei proceder B revisa0 

de uma posiç4o doutrinária que esposei e venho defendendo desde a 

primeira ediçilo de meu manual de direito processual civil, fato ocorrido 

hB mais de vinte anos. Trata-se do problema relativo ao carater 

dispositivo do processo Civil brasileiro em cotejo com os poderes de 

iniciativa do juiz na wnduçAo do processo e. particularmente. na 

instruçao probat6ria. 145 

Observa-se a aspiração da moderna doutrina processual, que 

confere ao magistrado, com base no art 130 CPC, amplos poderes instrutbrios, 

qualquer que seja a natureza do litígio se versar sobre direitos indisponíveis. 

corno afirma JOSE ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE: 

As partes podem Perfeitamente manter o pleno dominio sobre 0s 

interesses em litlgio; mas jamais sobre o desenvolvimento técnico e 
formal do processo. A maneira como a jurisdiçao realiza seu mister na0 

pertence B esfera de disponibilidade das partes, pois o processo na0 

pode ser visto apenas como um instrumento de composiçao de conflitos, 

de pacificaç40, mas meio pelo qual se busca a justiça substancia~."~ 

Esta a conclusão a doutrina P ~ O C ~ S S U ~ I  moderna: busca-se a 

verdade mais prbxima O possivel da real e, Para tanto, conferem-se ao magistrado 

amplos poderes instrutórios. Em se tratando de direito indisponivel, então, o 

destemor na produção da prova mais Se justifica; em sendo direito indisponivel de 

fundo constitucional, tanto melhor; havendo a possibilidade de atingimento da 

certeza, dela não se poderá prescindir. 

DO mesmo modo, para o caso de o julgado fundar-se em prova 

testemunhal - ausente o exame pericial, poderia haver a rescisão com base na 

v,olação do art. 400, 11, do CPC. Considerando que, para a proficiente imposição 

do vínculo filiação, seria necessário Provar a existência de uma relação sexual 

145 THEOQORO JuNIOR, Humberto, Prova - Princ[pio da Verdade Real - Poderes do p, 
6. 
146 poderes ~~strutór ios do Juiz, P. 110. 



(normalmente, pois é poss~vel inseminaç80 artificial, p. ex.) e, além disso, de 

fenômenos biolbgicos internos, C U J ~  PerCepÇáO humana náo se dB sem aparelhos 

técnicos próprios, testemunhas e fotos seriam meios de prova idoneos? 

Nas demandas de investigação de paternidade, atualmente, a 

produçao da prova testemunhal h& de ser indeferida (artigo 400, 11, do CPC), 

porquanto 96 o exame do DNA pode comprovar a exist&ncia do vinculo de 

filiaçáo. A prova testemunhal não tem o condao, por absoluta impossibilidade 

física, de comprovar a paternidade, fato que somente pode ser constatado com a 

prova técnica. A prova testemunhal, aqui, s6 poderia ser aceita, como indiciaria, à 

falta de outros elementos. 

sao estes os principais argumentos que autorizariam uma rescisbria 

de um julgado por violaçáo a literal disposiçáo de lei (CPC 485 V), segundo exp& 

a doutrina. 

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no entanto, conforme 

lembrar@ de THEODORO JR., chegou a admitir a possibilidade de rescisória por 

força de documento novo (o exame de DNA). Baseou-se na dificuldade de acesso 

e de da prova genbtica pela parte ao tempo da instruçao da 

investigatória. Embora bem intencionado, concordamos com o autor, quando 

afirma que "não há como tratar um exame pericial posterior á coisa julgada como 

i, 147 
documento novo . 

147 TJ/ES A F ~ O  rescisória 930016447. Ac. 01.02.1995; ob. cit, P. 21. Aliter "lnvestigaçao de 
paternidaie. Coisa julgada - Mera indicaFa0 de novo meio de prova nao justifica ajuizamento de 
nova açao investigatória quando outra Ja foi julgada improcedente A existencia de exames 

podem agasalhar a negaça0 dos Postulados dogmáticos do direito, entre os 
a coisa julgada, que foi concebida Para assegurar a segurança iurldica, entre os quais a coisa 
julgada que foi concebida para assegurar a SqguranW jurídica e o estabelecimento de uma 

de tranquilidade social. Recurso deSprovido". (TJRS, AC 598.192.318, 7. C .  Rei, 
SBrgio Fernandes, 19.08.1998)- 



Hh ainda o argumento da rescisão por prova falsa, como ensina 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 

De minha parte, penso que. conforme as circunstâncias da açao 

primitiva, o posterior exame do DNA pode servir de meio para 

demonstrar que a sentença da açao de paternidade se lastreou em falsa 
prova. De fato. se os elementos de convicçao do processo autorizavam a 

concludo a que chegou O sentenciante, e se prova tBcnica posterior 

evidenciou, com certeza Plena, que a verdade dos fatos era em sentido 

oposto, nao B difícil afirmar o defeito do substrato probat6rio do 

julgamento re~cindendo."~ 

Trata-se de um bom argumento. 

Assim, resumidamente, o elenco dos argumentos possivelmente 

utilizáveis para a rescisão de um julgado, em ação investigatória, que se não 

tenha baseado em prova genética; trata-se de construção que, antes de tudo, visa 

salvaguardar o direito filiaÇ80, indisponível em essencia, e que merece, 

portanto, a lembrança em qualquer painel que Verse sobre a coisa julgada e estes 

direitos. 

A necesshria adaptação do processo ao direito material (e também à 

realidade) impbe, entretanto, Un'Ia imediata reforma iegisiativa, de modo a que se 

consagre, de lega lata, a tkcnica da coisa julgada secundum eventum pr~bat;c)n;~ 

para as demandas de paternidade. As peculiaridades deste direito (indisponível e 

constitucionalmente protegido) favorece, também, a diferenciação da tutela. 

l a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O  JUNIOR, Humberto, op. cit.. p. 22. 



3.4. A COISA JULGADA NA AÇAO DE ALIMENTOS: O REGIME 

COMUM 

Conforme ADROALDO FURTADO FABRICIO. circula na doutrina 

nacional, com certa desenvoltura, a idkia de que o provimento jurisdicional na 

ação de alimentos n8o faz coisa' julgada material, apenas formal. 

EDUARDO COUTURE, por exemplo, singelamente afirma que as 

sentenças, em tais situações, esta0 acobertadas apenas com o manto da 

denominada coisa julgada f o ~ m a ~ . ' ~ ~  

A força desta tese adquiriu fumos de legalidade com a promulgaç8o 

da Lei Federal 5.478166, que, em seu artigo 15, expressamente dispóe: "A 

decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo 

ser revista em face da modificaç8o da situação financeira dos interessados",'50 

De outro lado, se apregoa, com razáo, que a obrigação alimentar, ao menos em 

razso do parentesco, é exemplo de direito indisponível, conforme letra expressa 

do art. 404, do Código Civil. Assim, sem examinar a fundo a enorme discussao 

sobre o assunto, pela impertinência em relaçáo ao tema deste trabalho, cabem 

algumas indagaçdes: o regime da coisa julgada na aÇá0 de alimentos & diverso 

em relação as demais açaes? 

i 49  COUTURE, Eduardo. Fundamentos do direito processual civil, pp. 344-345, 
IJO A *da,-& deste artigo 15 é mais um equivow perpetrado pela lei alimentaria (verifique-se a 

a ,"justificada desnecessidade de distribuiçao da %ao); verdadeira heresia jur[dica nas 
palavras be WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL. ComentBrios ao código de Processo Eivil 
p, 531, se posiciona FURTADO FABRICIO: "O texto do art. 15 da Lei 5.478 implica 
renúncia a qualquer possibilidade de solucionar a questao no plano da dogmatica jurldica ou do 
enquadramento tecniw da situaflo proposta. 0 legislador optou pelo corte do nb g6rdio, face a 
aparente impossibilidade de Seu desate. Acomodou-se, de resto, a doutrina anteriormente aludida, 
que seguia a mesma linha de menor resistencia consistente em contornar o problema sem 
soluciona-lo,,~N. (A coisa julgada nas açb= de alimentos, p. 15). 



Alguns doutrinadores entendem que as sentenças proferidas em 

relações jurídicas continuativas não produzem coisa julgada. Asseveram que a 

modificabilidade a todo tempo da sentença de alimentos não se poderia 

compatibilizar com a idkia da imutabilidade insita no conceito de coisa julgada.I5' 

Essa conclusão pode ser resultado, também, do quanto previsto no art. 471, 1, 

cpC. Por um motivo ou por Outro, trata-se, entretanto, de concepção equivocada. 

Consideram-se relações jurídicas continuativas "aquelas reguladas 

por regras jurídicas que projetam no tempo os prbprios pressupostos, admitindo 

variações dos elementos quantitativos e qualifi~ativos"'~~. Para dar atuação a tais 

regras, a sentença atende aos PreSSUPOStOS do tempo em que foi proferida, sem 

extinguir a reiaçáo jurídica, que continua sujeita a variaç6es dos seus elementos 

constitutivos. A lei admite a revisão da Sentença, embora transitada em julgado, 

por haver sobrevindo modificaçáo no estado de fato ou de direito, por meio da 

chamada açáo de revisão. 

A nova sentença não desconhece nem contraria a anterior. Sucede 

que toda sentença proferida em tais situações contem em si a cl8usula rebus sic 

standibus, adaptando-a ao estado de fato e ao direito supe~enientes. 

A sentença fará coisa julgada material normalmente. Trata-se de 

duas normas individuais concretas que regulam situações diversas. A ação de 

que poder& ser interposta 6 uma outra ação (elementos distintos), porque 

fundada em outra causa de pedir; a nova sentença, nesta demanda, alteraria ex 

a regula~ão juridica da relaFáo, nem de perto tocando na primeira. A 

sentença proferida no segundo Processo não ofenderá, sequer substituirá, a que 

rsi GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, p. 247. 
152 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. ComentBrios ao Cbdigo de Processo civil 



fora proferida no primeiro, que tem a sua eficácia condicionada à pemanência 

das situações de fato e de direito - imaginar que a primeira sentença não ficaria 

acobertada pela coisa julgada, seria o mesmo de defender que ela estaria 

desprotegida do influxo de lei nova, por exemplo.'53 

Nao h&, assim, regime juridico diferente para a coisa julgada na 

ação de alimentos. Também n80 Se justifica a terminologia 'coisa julgada rebus 

sic standibus"", pois a coisa julgada sempre operará naquelas circunstâncias 

especificas - o que 6 rebus sic standibus é a decisao, que em seu bojo traz esta 

cláusula. 

Estes esclarecimentos, aparentemente ociosos, têm por objetivo 

compor o quadro normativo sobre 0s regimes de produção da coisa julgada no 

direito brasileiro. A diferenciaçao da tutela ahnentar na0 se efetiva por altera@o 

no regime da produção da coisa julgada material, que segue o padrão de toda e 

qualquer sentença que regule relaÇa0 jurídica continuativa (guarda, interdição 

etc,), sentença esta que tamb6m submete-se ao regime comum. A conclusão de 

ADROALDO FURTADO FABRICIO, assim, 6 absolutamente correta, nos Servindo 

como arremate: 

A verdade é que nada ja de particular ou de especial com as sentenças 

'determinativas; ou mais restritamente com as de alimentos, e com sua 

aptidao para a constituiçao de coisa julgada. Nao hB exclusao ou sequer 

como algumas vezes sugerido, atenuaçao do principio gemi. 

~ubmetendo-se essas decisbes ao regime comum dos julgamentos de 

mbrito no que concerne d res i ~ d i c a t a . ' ~ ~  

153 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade, Código de Processo Civil Comentado e a 
~~~~~~~~ã~ processual Civil Extravagante em Vigor, p. 1.288. 
4 %  Terminologia empregada Por Marcelo Abelha Rodrigues. Elementos do Direito processual 
Civil. 
' 55  FABRICIO, Adroaldo F-, Op- Cit., P. 24. 



4. INTERESSES METAINDIVIDUAIS: INTERESSES DIFUSOS, 

COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 

Os interesses essencialmente coletivos (difusos e coletivos) são 

indivisíveis, no sentido de serem insuscetíveis de partição em quotas atribuíveis a 

determinada pessoa individualmente considerada. A satisfação (ou não) de um 

implica, de uma sb vez, a satisfaça0 (ou n80) de todos quantos se encaixem 

naquela situação; esta caracterização se opera no plano material. O processo, 

privilegiando o princípio da adequação, não poderia furtar-se a tutelar 

devidamente esta situação. Assim,  urgiu a necessidade de ampliação dos limites 

subjetivos da coisa julgada, que passam a atingir até quem não foi parte na 

relação juridica mate ria^'^^. Desenvolve-se a técnica da coisa julgada erga omnes 

ou u/tm pades; ampliam-se, consideravelmente, os limites subjetivos da 

demanda. A diferença entre coisa julgada erga omnes e ultra partes, para além da 

terminológica, está na circunstância de aWela diz respeito aos direitos difusos 

(portanto, sem qualquer possibilidade de reduçao da amplitude subjetiva) e, esta, 

aos direitos coletivos, situação em que a eficbcia restringir-se-á ao grupo, 

categoria ou classe; a eficácia ultra partes, se poderia afirmar, é menos ampla do 

que a erga Omnes. 

Outra alteração Significativa do regime está na ampliação, ope /egis, do 

objeto do processo nas açóes coletivas íaçóes civis públicas), de modo a 

autorizar o transporte in utilibus da coisa julgada Para as demandas individuais. c 
o que dispõe $ 3 O  do art. 103 do CDC, quando afirma: 

156 BEDAQUE, josé Roberto dos Santos. Direito e Processo, p. 95 



Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 

13 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. na0 prejudicado as açties de 

indenizaçao por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente 

ou na forma prevista neste Cbdigo, mas, se procedente o pedido, 

beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderao proceder à 

liquidago e execução dos temos dos arts. 97 a 100. 

O transporte da coisa julgada, resultante de sentença proferida na ação 

civil pública para as açóes individuais de indenização por danos pessoalmente 

sofridos, se opera secundum eventum iltis, ou seja, só há transporte nas 

hipóteses de procedência. No entanto, a coisa julgada coletiva não é secundum 

eventum /;tis; ela se opera pro et contra, mas apenas quando houver exausta0 da 

prova; o que está de acordo com o evento da causa é a extensão da coisa julgada 

às lides individuais, que apenas se opera em hipótese de procedência. 

O que autoriza o transporte da coisa julgada coletiva para a esfera 

individual daqueles que foram prejudicados pela violação do direito 

transindividual, segundo a lição de ADA PELLEGRINI GRINOVER, é a amp l ia~o ,  

por obra da lei, do objeto do processo e a inclusão, na coisa julgada coletiva, do 

dever de indenizar - assim Com0 Ocorre no dano ex delicto, em que a decisão 

sobre o dever de indenizar integra 0 julgado penal. Ou seja, acolhido o pedido na 

coletiva, no sentido de determinar a paralisação de certa obra de garimpo, 

por que estava contaminando o rio com mercúrio, poderão os 

se aproveitar desta deciso, Para já a partir daí propor as suas 

respectivas açdes individuais; possibilita-se às vitimas e a seus sucessores o 

benefício da demanda coletiva, Sem necessidade de nova sentença condenatória 



passando incontinenti h liquidaçáo e execução da sentença. 15' 

Por fim, consagra-se, no plano coletivo, a coisa julgada secundum eventum 

probationis. 

As demandas coletivas (versam sobre direitos coletivos lato sensu), de que 

são exemplos a a@o popular e as que versam sobre direitos difusos, sempre 

envolvem altíssimo interesse público, com a disputa de, por vezes, vultosas 

quantias monethrias, o que jh seria o bastante para ensejar uma busca mais 

aturada da verdade, esgotando-se todas as possibilidades probatbrias. Além 

disso, a possibilidade de conluio entre autor (cidadao ou ente legitimado) e réu da 

demanda sempre existe, e a propositura intencional de uma açáo mal formulada, 

com O objetivo de p8-Ia, mediante a rejeiçao do pedido, a salvo de futuros 

ataques, há de ser combatida. 

Mas nao se poderia furtar destas demandas a possibilidade de produçao 

da coisa julgada, inclusive quando tossem improcedentes. A segurança jurídica 6 

disputada, assim, como em Um cabo de guerra, por dois vetores em sentidos 

apostas: de um lado, a necessidade de pôr-se fim à controvbrsia definitivamente. 

de outro, o cuidado extremo que tais causas tmerecem. Eis o que afirma 

BARBOSA MOREIRA, em liçao anterior ao CDC, mas totalmente aplichvel em 

tempos atuais: 

Em suas linhas gerais, 6 bastante conhecido o problema, aliás comum h 

extensa classe de açbes, de que a açao popular brasileira apenas um 

(mais bem ~ZNacteristi~) exemplo. Ele Wnceme sobretudo à 

de improced8ncia do pedido, na qual se faz necessgrio afastar, ou pelo 

menos abrandar, os riscos das soluçbes extremas. De um lado, se se 

157 GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. C6digo Brasileiro de Defesa do c~~~~~~~~~ 
pelos Autor- do Anteprojeto. 



limitar o Bmbio de atua@o da coisa julgada ao cidadao que props a 

a@o popular, expdem-se O ato discutido a uma serie teoricamente 

indefinida de impugnaçbes idgnticas, como manifesto detrimento para a 

economia processual e senslvel prejulzo para a atividade de pessoa 

jurídica de que ela emanou, sujeita que fica a perturbaçao e ao 

desconforto de sucessivas investi da^.^^^ 

para a solução do problema, não se adotou a f6rmula da coisa julgada 

secundum eventum litis, porquanto inviável tendo em vista a indivisibilidade do 

objeto; a coisa julgada coletiva, uma vez produzida se opera pm et contm. 

imagine-se, na hipótese em que se julgue, inicialmente, improcedente um pedido 

para um determinado autor e, no futuro, esse mesmo pedido, feito por outro 

legitimado, seja julgado procedente: com0 O objeto 6 indivislvel, também em 

relação ao primeiro autor a decisão do segundo processo beneficiaria; teria um 

conflito de coisas julgadas ~ontradit6rias.'~~ 

j dotou o legislador, nos dispositivos retromencionados, solução 

interessante: condicionou a formação da coisa julgada ao esgotamento das 

instancias probatórias: a coisa julgada Somente surge, a favor ou contra, se 

houver suficiência de prova. Nas demandas transindividuais (em que se inclui a 

ação popular), 6 correto afirmar: 

portanto, que pode haver Sentença de impmcedencia de cognipo na0 

exauriente, ou melhor. sentença de impmced&ncia com carga 

declaratbria insuficiente para a pmduçao de coisa julgada material. Nas 

aç&s coletivas que tutelam direitos transindividuais, assim, a sentença 

de improcedencia de cogniM0 exauriente e a sua ConseqUencia, que 6 a 

forma@o de coisa julgada materiai, ocorrem secundum eventum 

pmbationis.'BO 

158 A popular do Direito Brasileiro como Instrumento de Tutela jurlsdiclonal dos 
"interesses difusos", P. 12 

'58 Ibid., p. 123. 
I* MARINONI, Luiz Guilherme, op. Cit., p. 94 



Assim, podem ocorrer as seguintes situaçdes: a) demanda procedente faz 

coisa julgada material erga omnes; b) a demanda 12 julgada improcedente, por 

insuficiência de provas: não faz coisa julgada material e g a  omnes, autorizada 

nova propositura, fundada em novas provas, por qualquer legitimado, inclusive 

aquele que perdeu a causa origin8ria; c) a demanda 6 julgada improcedente, com 

suficiência de provas: a demanda produz coisa julgada material erga omnes. 

Este regime diferenciado de coisa julgada repercute no sistema recursal do 

Código de Processo Civil. Analisemos os casos da apelação e dos embargos 

infringentes. 

Diz-se, costumeiramente, em sede doutrinária, que não cabem embargos 

infringentes se a divergência, no acdrdão, se deu na fundamenta~a~; 

fundamentos diferentes, Com conclusão semelhante, não autorizam a interposição 

do recurso. A divergencia deve dizer respeito conclusão do voto, 

ao decjsum. Se a decisão for unãnime, ainda que por motivos diferentes, não h& 

divergência: se a conclusão é a mesma, em nada ajuda o autor a prevalência do 

voto vencido.'61 Esta concepção se justifica no regime comum de produção da 

coisa julgada material: como a fundamentação 6 irrelevante para a coisa julgada 

pouco impoda a sua rediscussão, pois seria absolutamente inútil. De modo 

semelhante 6 o que ocorre com a apelaeo: não se apela paradiscutir apenas a 

fundamentação; a irresignação tem que estar centrada no que foi decidido, pois 6 

sobre ele que o manto da coisa julgada cair& H&, tamb6m aqui, falta de interesse. 

por certo, haverá oportunidades em que a discussão da fundamentaçáo 

(embora o recorrente concorde com a conclusão) será da mais alta relev&nc;a 

is i  MOREIRA, jo& Carlos Barbosa. Comentarios ao Código de Processo Civil. 



pois uma improcedência por falta de provas não gera as mesmas conseqüências 

de uma irnprocedencia comum. Confira-se o exemplo de um acórdão unanime na 

decisao de improcedência, mas por maioria quanto ao exaurimento das vias 

probatórias (prevaleceu a tese de que na0 houve esgotamento da prova): aquele 

que venceu terá interesse reCurSal na interp0~i~ã0 dos embargos infringentes, de 

modo a que prevaleça o entendimento pela possibilidade de produç%o da coisa 

julgada. Motatis mutandis, em se tratando de apelaçao Eis porque, no particular, 

as liçbes antigas sobre tais recursos hão de ser revistas. Mostra-se, assim, 

também aqui, o impacto deste regime diferenciado de coisa julgada no 

ordenamento jurídico. 

4.1. A TUTELA DOS INTERESSES PUBLICOS E PRIVADOS 

O interesse público tem como titular O Estado, enquanto no interesse 

privado o titular 6 o indivíduo. Esta dicotomia sofreu grande avanço com os 

trabalhos de CAPPELLETTI, que demonstrou a existencia de mais uma categoria 

interposta &queias, que recebeu da doutrina a denominação de interesses 

metaindividuais 

Esta categoria de interesses refere-se à toda uma coletividade de 

indivíduos, O conceito de interesse individual sem chegar a se 

constituir em interesse público. 

O Cbdigo de Defesa do Consumidor classificou os interesses 

metaindividuais em interesses difusos, Coletivos e individuais homogêneos. 



Para HUGO NIGRO MAZZILLI'~~ interesses difusos "sao os 

interesses indivisiveis de grupos menos determinados de pessoas, entre as quais 

inexiste vinculo jurídico ou fhtico muito preciso". A indivisibiiidade de tais 

interesses diz respeito ao seu objeto, que ná0 pode ser quantificado e distribuído 

entre os membros da coletividade. 

Quanto aos interesses coletivos, podem ser definidos como os 

interesses indivisíveis de categoria, classe OU grupo de indivíduos, ligados entre si 

ou com a parte contrhria por Uma fnesma relaçao jurídica base. O objeto de tais 

interesses continua a ser indivisivel, tal qual nos interesses difusos. Contudo, 0s 

titulares dos interesses coletivos s8o Passíveis de identificaçao, ao passo que, no 

que concerne aos interesses difusos, seus titulares são de difícil identificação. 

Partindo ainda da definiçao apresentada por Mauilli, podemos dizer 

que interesses individuais homog6neos se0 os interesses divis[vejs, 

pertencentes a grupo, ~laSSe OU categoria determinada ou determinável de 

individuos, cujos integrantes esta0 unidos por uma mesma circunsthncia fdtica. 

0 s  interesses individuais homogêneos se identificam com os 

interesses coletivos na medida em que hh coincidencia dos seus titulares, que em 

ambos 0s casos se tratam de grupos, classes OU categorias determinadas ou 

determindveis de pessoas. Distinguem-se, todavia, quanto aos objetos, que sáa 

divisível e indivisivel respectivamente. 

Identificam-se os interesses individuais homogêneos com os 

interesses difusos, posto que ambos se originam de circunstâncias de fato 

162 ""~0 NIGRO MA,?!ZILLI, A defesa dos interesses dlfusos em ju(z0, 1996, p. 7,  



comuns. Distinguem-se quanto à divisibilidade e indivisibilidade dos seus objetos, 

e quanto aos seus titulares, determinaveis e indeterminaveis, respectivamente. 

4.2. INTERESSES METAINDIVIDUAIS E LEGITIMIDADE 

EXTRAORDINARIA 

A maneira tradicional pela qual se defendem interesses em juizo é 

através da legitimação ordinaria, onde 0 próprio lesado busca defender 

judicialmente o seu interesse violado. Apenas excepcionalmente, e em hip6teses 

expressamente previstas na lei, poder8 haver a defesa em nome próprio de 

interesse alheio, fenômeno que recebe 0 nome de legitimação extraordinbria. 

A legitimação extraordinhria, que sempre decorre de lei, se constitui 

em verdadeira substituição P ~ O C ~ S S U ~ ~  e, até bem pouco tempo, se prestava 

apenas a proteção de interesses individuais. 

Com o advento das açdes civil pública e coletiva, houve ampliaçao 

do campo de aplicaçáo da substituição Processual, agora empregada na defesa 

dos interesses metaindividuais, onde o autor, legitimado extraordinariamente, 

busca a proteção de interesses que transcendem aos pr6prios: os interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Estão legitimados extraordinariamente para a defesa dos interesses 

metaindividuai~, por expressa previsão legal, O Ministbrio Público e as pessoas 

jurídicas de direito público interno. Também Possuem legitimidade ad causam 

anomala as autarquias, empresas Públicas, fundações, sociedade de economia 



mista e associaçóes, desde que incluam entre as suas finalidades institucionais a 

defesa de interesses metaindividuais. 

Na sistemhtica da defesa dos interesses metaindividuais, poderá o 

lesado propor ação individual que vise a reparação do dano a si causado pela 

viola@o de um interesse desta categoria. Fica ele impossibilitado, todavia, de 

requerer tutela jurídica que implique em pedido de reparação total dos danos 

causados pela violação de interesses coletivos ou difusos. que escapam ao 

âmbito da sua legitimidade ordinbria. 

Posto haver o fenbmeno da continencia, em se tratando de 

interesses coletivos OU individuais homogêneos, poder8 o lesado dispensar a 

propositura de aç$o individual e habilitar-se como litisconsorte ou assistente 

litisconsorciaI na ação civil pública ou coletiva. O que não é possivel em se 

tratando da defesa em juízo de interesses difusos. 

Conforme haja ou não o individualmente lesado requerido a 

suspensão de ação individual Sua, ou tenha ele participado ou não da açao 

pública ou coietiva como litisconsorte, variarão as conseqüências jurídicas 

oriundas da sentença ali a Ser produzida. 

4.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, 0 mais importante a observar é o tratamento 

diverso dado ao instituto da substituição processual na proteção dos interesses 

metaindividuais. Se na sistemática processual comum o substituido é 



integralmente atingido pelos efeitos da coisa julgada produzida em face do 

substituto processual, salvo eXCeÇÕeS expressas, na sistemática das açóes 

wletivas a coisa julgada atingir8 diferentemente o substituido e o substituto. 

Isto ocorre porque o objeto da aç8o coletiva abrange, por&m 

extrapola, o objeto a ser defendido na ação individual, donde a sentença a ser 

proferida em ação coletiva, grande parte das vezes, não chega a decidir sobre tal 

objeto, não podendo, é claro, impossibilitar a propositura de ações individuais 

pelos lesados. 

Haverá coincidência dos dois sistemas, quanto ao substituído, caso 

a sentença proferida em aç8o coletiva seja de procedência, pois ai houve o 

do dano a interesse metaindividual e, conseqüentemente, 

da produção de danos individualmente considerados. 

J& no caso de sentença de improced&ncia, somente ser8 o 

substituído atingido pela coisa julgada se tiver efetivamente atuado na ação 

coletiva como iitisconsorte ou assistente litisconsorcial. Não se apresentando ou 

sendo aceito numa daquelas posições, não Será o substituído atingido pela 

coisa julgada, estando habilitado a pleitear em juízo interesse próprio que entenda 

lesado, ~sto porque o não reconhecimento do dano a interesse metaindividual não 

pressupõe a não ocorrência de danos individuais. 

Na hipótese de interesses difusos e coletivos, e fdcil a compreensão 

da distinta sistematizaçao, posto que não h& perfeita coincidência dos objetos das 

a ç ~ e s  coletiva e individual. Contudo, a decisão de procedência proferida na açao 

coletjva ser8 pressuposto Ibgiw a embasar as execuções individuais, após 

de sentença, donde a desnecessidade de ação de conhecimento 



condenatória individual em face daquela sentença de procedência, onde j8 houve 

o reconhecimento do dano causado A coletividade. 

Já no caso de sentença de improcedência, por motivo outro que não 

a falta de provas, em face da distinção dos objetos das ações coletiva e individual, 

não estará o lesado impossibilitado de propor esta última com fundamento em 

dano individualmente sofrido. 

Todavia, tendo o lesado participado da ação coletiva como 

litisconsorte ou assistente iitisconsorcial, ser8 ele atingido pela coisa julgada ali 

produzida, já que, ao decidir sobre a questão coietiva. a sentença decidiu também 

a questão individual levada ~0ncomitanteInente a apreciaçáo jurisdicional. 

Mesmo na defesa de interesses individuais homogêneos o mesmo 

fenomeno ocorre, posto que na açã0 coletiva Se visa a reparação de um interesse 

comum a um grupo determinado de Pessoas, enquanto na ação individual O que 

se visa 6 a reparação de um dano particularizado, e náo coletivamente 

considerado, que não se identifica integralmente com a reparaçao pretendida 

naquela açáo coletiva. 

AS conclusões acima consideradas partem do principio de que os 

legitimados para as ações coletivas se apresentam como legitimados 

Caso entendamos que se aplica às ações coletivas o fenomeno 

da legitimaç&o ordinária, mais complexa se I-nOstra a questão da coisa julgada ali 

produzida. 

Caso acolhamos Para as aÇ&s coletivas a teoria da legitimaçáo 

ordinária, deveremos, necessariamente, ter a coletividade por um ente único e 



incorpbreo a ser presentado pelos legitimados legais, sem que seja ela 

confundida com os indivíduos componentes desta mesma coletividade, pois 

somente assim poderemos compreender que possam os lesados individualmente 

considerados não estarem sujeitos à coisa julgada feita em ação coletiva, posto 

não se tratarem eles de substituídos processuais. 

O entendimento acima é o nosso. Não obstante, 6 de interesse 

deste trabalho apresentar, mesmo que sucintamente, entendimentos divergentes, 

que vêm colaborando para o desenvolvimento de uma doutrina acerca do instituto 

da coisa julgada nas ações coletivas para a defesa dos interesses 

metaindividuais. 

O primeiro entendimento B de que a coisa julgada feita em ação civil 

pública ou coletiva atingiria apenas e tão-somente aos demais co-legitimados, e 

não 0s individualmente lesados pela violação de Um interesse metaindividual. 

Este entendimento não pode prevalecer em face do fendmeno da 

substituição processual que viabiliza a defesa dos interesses metaindividuais em 

juizo, Caso entendamos que apenas 0s CO-legitimados são atingidos pela coisa 

julgada feita em ação coletiva OU civil pública, estaríamos diante de fenomeno 

outro que não o da substituição ~r~cessual ,  onde a regra geral determina que o 

6 integralmente sujeito à coisa julgada produzida em face do 

substituto. 

Diante disto, é clara a inova@o trazida pelo Cbdigo de Defesa do 

consumidor ao instituto da coisa julgada. Por ele, ser& 0 Substituído beneficiado 

pela sentença de procedência proferida em aç80 coletiva ou civil pública, mas não 



prejudicado, caso não haja daquelas aç6es participado. pela sentença de 

improced6ncia. 

O CDC, ao atribuir efeito erga omnes ou ultra partes à coisa julgada 

nas açbes coletivas e civis públicas, o faz a fim de espancar dúvidas acerca 

daquela atingir ou não OS p r ~ ~ e ~ ~ ~ a l m e n t e  substituídos e, al8m disso, apresentar 

tratamento diferenciado ao instituto da coisa julgada no que respeita ao 

substituído naquelas aÇ6eS. Assim sendo, não está o c6digo se limitando a 

ressaltar o óbvio no que concerne aos demais co-legitimados. 

Também n8o deve prevalecer 0 entendimento de que, no caso de 

improcedência da ação ~0ietiva OU civil pública por falta de provas, a coisa julgada 

se faz apenas inter partes, de forma que poder8 ser proposta outra ação, que não 

aquela onde proferida a sentença de improcedência, desde que baseada em 

novos fatos e proposta por Outro dos co-legitimados, que n8o aquele que est8 

sujeito à eficácia da coisa julgada ali produzida. 

Se se possibilita ao substituído processualmente propor arno 

individual em face da sentença de improcedência por falta de provas, isto ocorre 

porque o objeto da lide c~letiva 6 mais abrangente que aquele da ação individual, 

AO se defender um interesse metaindividual se eSt8 a defender interesse de uma 

coletividade, e não a pura e simples soma de lesões individualmente sofridas, isto 

vale inclusive para a defesa dos interesses individuais homogéneos. 

Se a sentença de procedéncia beneficia a todos os individualmente 

lesados é porque, no que respeita às açdes individuais, haver& falta de interesse 

de agir para as ainda n8o ~ropostas e falta de interesse supe~eniente para as em 

andamento, Ora, Se O fato danoso resta Provado incontestavelmente na ação 



coietiva, n8o haver8 necessidade de se propor aç8o de conhecimento 

condenatoria individual a fim de provar aquilo já esth definitivamente provado, 

restando apenas ao individualmente lesado liquidar aquela sentença a fim de que 

sejam delimitados os danos particularmente sofridos. 

Resumindo, o instituto da coisa julgada recebeu um tratamento todo 

especial e próprio no que tange à defesa dos interesses metaindividuais em juizo. 

Inovou, assim, enormemente o C6digo de Defesa do Consumido aquele instituto, 

em sua correlaçao ao fenomeno da substituiç80 processual. 

Estudos mais aprofundados deverão necessariamente ser feitos a 

fim de dar à coisa julgada na defesa dos interesses metaindividuais as feições 

próprias que este novo instituto está a exigir. 



5. A EFICÁCIA DA SENTENÇA E OS EFEITOS DA COISA 

JULGADA 

A conceituação de sentença passou por uma evoluç8o no decorrer dos 

tempos. 

JOAO BONUMA aleitava que: 

Nem sempre a lei e a pratica dos tribunais empregam o vocábulo 

sentença nessa acepçao rigorosa. Decisbes incidentes sobre matérias 

do procedimento em curso, bem como interlocut6rias mistas ou com 

força de definitivas, recebem constante aquela denominaçao. Isso na0 

impede que, em um estudo sistematizado das provisbes judiciais, se 

reserve o nome de sentença unicamente para as que dirimem a pr6pria 

rela@o substancial configurada na lide.'63 

A influência da sentença como ato declarativo de um direito subordinante e 

acompanhou os primeiros passos no surgimento de um conceito de 

direito processual. No século XVIII, Montesquieu chega a afirmar que os juizes 

não são mais que os inanimados, a boca que pronuncia as palavras da lei. ~6 no 

final do século XIX se p6de notar uma reação à tese de que a sentença é 

somente uma mera declarago de um direito preexistente no processo. 

EDUARDO JUAN COUTURE observa que O movimento começa por uma 

certa doutrina, de filiação hegeliana. indica, ainda, a doutrina de ~ ~ 1 0 ~ :  

(...) começa-se por sustentar que a lei, como tal. nao B verdadeiramente 

um ordenamento jurídico completo, senao algo como um desenho, um 

projeto de um ordenamento jurfdiw planejado para O futuro; a 
sentença, ou O conjunto de sentenças que vem efetivar esse 

B o ~ ~ ~ A ,  joao. Direito Processual Civil, 2"volume, São Paulo: ~ d .  Saraiva, 1946, p,428, 



ordenamento: "não s6 a lei, senão a lei e a funçao judicial 6 que dão ao 

povo o seu direito".lB4 

COUTURE exemplifica: 

Quando se pede ao juiz que mande derrubar uma 6rvore corpulenta que 

ameaça cair, o magistrado tem de realizar uma dupla avaliaflo de 

circunsttlncias: a corpul&ncia e a ameaça. Ja n&o se poderia dizer, aqui, 

que a derrubada desta arvore foi determinada pelo legislador. A 
diversidade de opinilles, posslvel quanto aos conceitos de wrpulencia e 

de ameaça, leva a pensar que somente como auxllio de uma terceira 

ficçao se poderia dizer que o legislador (rectius: a maioria parlamentar 

que aprovou o Código Civil), em face deste caso concreto teria mandado 

abater a árvore.lB5 

Daí redunda, como expbe KELSEN, 6 um processo 

(...) no qual o Direito como que se recria a cada momento, parte do geral 

(abstrato) para o individual (ou concreto). E um processo de 

individualizaçao ou ConcretiZa~ao sempre cres~ente. '~ 

E a sentença que fez coisa julgada tem como 'fundamento fornecer 

segurança juridica aos litigantes. 

Muito embora, Segurança jurídica, Possa apresentar duas facetas - em um 

a estabilidade do julgado com0 Segurança jurídica e em outro a própria segurança 

de que a sentença tenha sido realizada dentro do devido processo legal, imbuida 

no espírito dos princípios das garantias e direitos fundamentais, bem como o 

resultado seja adequado e justo nos limites da qUestá0 Controvertida. 

Nesse sentido, vemos que 0 processo 6 regido por princípios maiores - 

insertos na Constituiçáo Federal, nossa lei maior, onde se encontram os rumos 

que se deve tomar e o que se deve respeitar. 

IM COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos do Direito Processual Civil, ed. Red Livros jgg9, 

p. 227. 
Ib5 Ibid., p. 233. 
166 KELSÇN, Hanç, Teorla Pura do Direito. Coimbra: Armenio Armando, p.328 



Adverte J.J. CALMON DE PASSOS que "O processo de produç8o do direito 

em termos de normas gerais (direito posto) como em termos de normas 

particulares (direito aplicado) somente vale e obriga se atenderem Bs exigencias 

93 167 do devido processo constitucional . 

"Náo se pode olvidar, todavia, que, numa sociedade de homens livres, a 

justiça tem de estar acima da Segurança, Porque sem justiça não há liberdade".168 

Há muito, os anseios sociais fazem o reconhecimento de certas situaç6es 

excepcionallssimas em que a sentençaiBg existe, mas torna-se ineficaz por trazer 

consigo uma ilegalidade, Um vicio t80 grave que lhe permite, apesar de 

aparentemente higida que 0s jurisdicionados afastem sua eficdcia, mesmo al&m 

do prazo decadência da rescisória. 

Conceituando, PONTES DE MIRANDA lecionava que "eficdcia & a energia 

automática da resolução judicial. C..) podendo ser declarativas, constitutivas 

n 170 condenatórias, mandamentais e executivas . 

E a sentença prolatada dentro de um Certo sistema de vlcios perde esse 

carater de eficácia sob 0 enfoque jurídico. Pode atb ser atendida pelo prejudicado 

mas o atendimento torna-se Um ato eivado de falibilidade que faz desaparecer a 

do jurisdicionado em atendê-la. 

Seguindo a tendencia doutrindria, Jose AUGUSTO DELGADO, classifica 

a denominada "coisa julgada inconstitucional", por originar a sentença violadora 

167 PASSOS, J.J. calmom de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicadas as nulidades 
roc.uais, ~ i o  de Janeiro: Forense. 2002, p.122. 

f w  TJDF - AGI 20030020040~07 - DF - 2' T.CIV. - Reia Desa Adelith de Carvalho ~o~~~ - D~,, 

03.03.2004, P. 22. 
169 Utilizamos o termo sentença de forma ampla, incluindo os acórdaos. " 0  juiz durante o 
procedimento profere decisbs. "Decisbes", Iato sensu, no sistema do C6digo de Processo Civil 
podem ser como genero, constituindo-se as sentenças e as "decisbes", 
110 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado das açbs. torno I, la ediçao, atualizado 
por Vllson Rodrlgues Alves. Campinas: Bookseller, 1998. p.173. 



de princípios Constitucionais maiores. Porem, para PINTO & ALVIM, se 6 

inconstitucional, coisa julgada não formou-se stricto sensu (decisbes 

interlocutórias), nas suas especies. Umas e outras, nos Tribunais, tem a forma e o 

nomem iuris de acórdáo (art.163).17' 

Complementando, define JOSC FREDERICO MARQUES que: 

Sentença, (...), 6 denominaçao empregada nos estatutos processuais 

para designar a decisao definitiva de primeiro grau, proferida por julzo 

monocratico. Quando o pronunciamento jurisdicional emana de julzo 

coletivo, a decisao B dado o nomen júris de acdrdão ou aresto, qualquer 

que seja a natureza do ato decis6rio. A única decisão de julzo colegiado 

que nBo tem nome de aceirdao mas o de sentença 6 a do Júri. 

Entretanto, casos como OS previstos pelo parágrafo único do artigo 741 do 

cpC podem ser chamados de coisa julgada inconstitucional, 

O estudo sobre as situações excepcionais, existentes e que causam uma 

tensão de valores, parte de uma Premissa bhsica: a sentença e os vícios. 

Vicios graves, que invalidam O ato jurisdicional, vícios que o tempo na0 0s 

convalida: 0s vícios transtemporais. Tais vicios impedem a formação da 

autoridade de coisa julgada. 

Leciona CANDIDO RANGEL DINAMARCO: 

Ora, como a coisa julgada não B em si mesma um efeito e na0 tem 

dimenao prbpria, mas dimensao dos efeitos substanciais da sentença 

sobre a qual incida (supra, n l l l ) ,  é natural que ela nao se imponha 

quando os efeitos programados na sentença se na0 tiverem condiç6es 

de 

r i r  A~VIM Arruda e PINTO, Teresa Alvim. Manual de direito processual civil, volume 2, 4' ed, 
ampl.'e atual,, sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 356. 

172 MARQUES, JO& Frederico. Elementos de direito processual penal, Volume 111, 2. 
atualizada por Eduardo Reale Ferrari, Campinas: Millenium, 2000, p.9. 
173  DINAMARCO, Candido Rangel. A nova era do processo civil, SBO Paulo: Malheiros, zOo3 



0 Direito 15 inspiraeo social, Se alimenta dos fatos e das situações 

concretas e a da apreensão que o homem tem do mundo. 

HEGEL afirmava que a verdade era em tese subjetiva, contestando a 

possibilidade de haver uma verdade acima ou alem da razao humana. 

Preconizava a idbia de que todo conhecimento 6 conhecimento humano. 

Como a base do conhecimento humano, para HEGEL, muda de geraçho 

para geraçao, não há para ele "verdades eternas".'" 

AS sentenças possuem, implicitamente, a cláusula rebus sic standibus. 

Para Capitant, em livre traduçao, a cl8usula rebus sic standibus "e a 

cláusula considerada subentendida nos contratos permanentes, segundo 

a qual uma convença0 s6 permanece em vigor enquanto o estado de 

coisas existente no momento em que haja sido estabelecida nao tenha 

sido objeto de modificaçbes essenciais" (Vocabuiaire Juridique, Paris, 

1936, apud, J.M. Othon Sidou, A ClBusula Rebus Slc Standlbus, Rio, 

in A Revisáo Judicial dos Contratos e Outras Figuras Jurídicas, Rio 

Forense, 1978, p.1 I ) . ' ~ ~  

Essa mesma cl8usula foi inserida e tratada nos tdpicos acima. É uma regra 

geral que náo se pode confundir, aqui, com O estatuido no artigo 471 do CPC 

onde na0 trata de sentenças defeituosas. mas de relações continuativas que 

merecem aprumo aos fatos que lhe sucederam ela pode ser utilizada para revisar 

julgados com comandos impossíveis, 

JOSE MARIA ROSA TESHEINER, ao tratar das condições da açao e 

rntírito, demonstra que a coisa julgada Pressupõe uma sentença de mkrito, mas 

nem toda a sentença de mérito produz coisa julgada (como exemplos: as que 

decretam a carencia de aÇ80, as proferidas em processo cautelar - salvo as que 

174 MAGALHAES, Tiago Fantini. 0s  Princípios de Vedade, de Justiça e de Equidade, tendo 
em vista a Arbitragem como uma Ordem Complexa - Publicada na Revista do cume de ~ i ~ ~ i ~ ~  
da FUMEC V0l. 2 - 2000~ p. 67. 
175 KLANG, Marcio. A Teorla da Impmvisao e a Revialo do Contrato. Sao Paulo: ~ ~ ~ i ~ l ~  dos 
Tribunais, 1983, p.17. 



reconhecem a prescrição e decadência e as de exibiçao documental - e d e  

jurisdição vo~untaria)'~~. 

A lesão enorme 6 u m a  das  causas d e  desfazimento o u  revis8o d o  julgado. 

Sob o prisma que adotamos não levamos a lesão enorme para o campo da 

desproporção, ou dos vícios de ~0n~entiment0"~. A lesão enorme pode acarretar 

a impossibilidade do cumprimento da obrigação encetada na decisao. Não por  

carência do condenado. Por sua própria impossibilidade fhtica, como a 

capitalização de juros em taxa ~ X C ~ S S ~ V ~  onde o simples lapso temporal de 

direcionamento para pagar já invoca 0 engrandecimento d a  divida a ponto tal que 

na chegada ao Foro já exista outro valor bem superior Aquele que o condenado 

estava levando. A impossibilidade d a  obrigaçao, o enriquecimento sem causa ou 

o ilícito a perder de vista do credor são vícios transtemporais. 

De acordo com a manifesta~8io d a  2Oa CBmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: 

Sabe-se que o Código Processual acabou com a controvérsia at6 enao 

existente excluindo da efidcia da coisa juigada as questbes resolvidas 

na fundamentação da sentença, conforme arl. 469. No entanto, tanto a 

doutrina como a jurisprud8ncia realçam cada vez mais a justiça das 

decisbes como mostra Candido Rangel Dinamarca no "Relativizar a 

coisa julgada material", Paginas 33/65 publicada na revista da AJURIs - 
Ano xXVII - N. 83, tomo I (setembro de 2001). Busca a proposta, albm 

da moralidade publica e segurança jurldica, o resultado justo. Pretende o 

jurista argumentar em sua análise buscando elementos no direito 

comparado, referindo Mary Kay Kone, onde essa afirma: "há 

circunstancias em que, embora presentes os requisitos para a 

da coisa julgada. tal preclUS20 na0 ocorre. Essas situaçbes ocorrem 

quando as razbes da ordem judicial alimentadas pela coisa julgada sao 

176 TEsHEINER, José Maria Rosa. EflChCla da Sentença e Coisa Julgada no Processo c~~~~ - 
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp.15 a 33. 
177 Nesse sentido RIZZARDO. Arnaido. Da Inefidcla dos atos jurídicos e da lesa0 no direito 
Rio de Janeiro: Forense. 1983. 



superadas por outras razbes de ordem pilblica subjacentes A relago 

jurídica que estiver em discussao". 

Afimla tamb6rn o autor, não estar a pregar sistemática desvaloriza@o da 

autoritas rei judicatae, mas chama a atençao a necessidade. em casos 
extraordinrlrio e raros, tratar a materia mediante critbrios exiraordinrlrios. 

Diz que a adrnissibilidade para isso B verdadeiro numerus clausus. E 

efetivamente assim deve ser vista a rnat6ria.0 autor diz da necessidade 

de uma visao menos rlgida na questao quando presente a possibilidade 

de IesSo 

Coisa julgada, na definição da Escola CIBssica de Liebman, e introduzida 

em nosso ordenamento pelo art. 467 do CPC (vide também o § 3O, art. 60, do 

Cbdigo Civil), é a "eficácia que torna imuthvel e indiscutivel a sentença", 

constituindo-se, na li@o de WALTER NUNES DA SILVA JÚNIOR"~: 

(...) à semelhança da prescriçao, antes uma exigencia de ordem polltica 

do que propriamente jurídica, em razão da necessidade de se obter, com 

o pronunciamento jurisdicional, a certeza do direito, no desiderato de 

conferir aos indivlduos a segurança para o desenvolvimento de suas 

relaçbes jurldicas. 

O sistema brasileiro trouxe dois adventos em relação ao enriquecimento 

sem causa: a Lei 1521151 e a Lei 8078190 (Código de Defesa do Consumidor) 

entretanto, tem-se como implícito o banimento do enriquecimento sem causa, 

anulando O contrato que assim preveja lucros ou vantagens excessivas. 

Ocorre que, a liquidação que antecede alguns julgados condenatbrios 

teratológicos pode levar a outro julgamento de mérito implícito no processo - 

razão que a nulidade da sentença ininteligivel deve ser apontada de plano e não 

dar ao processo. Nessa senda, cuidado redobrado, porque, a 

178 CIvel n070003427796, 20' Camara Cível do TJRS, Relator Desembargador ~~b~~ 

F)4Ua$& L N i o ~ ,  walter Nunes da. Coisa Julgada: Direito Facultativo ou 
Revista de processo. v. 95. P. 23. 



sentença ininteligível 6 nula d e  pleno direito, carrega em si o vício transtemporal e 

não chega a formar a coisa julgada. 

Observa MIRANDA, que: 

O que aqui nos interessa é apenas o nulo que resiste à res iudicata, nao 

o nulo que s6 se pode desconstituir pela via recursal. A despeito do 

transito em julgado, a nulidade persiste, e pode ser desconstituldo o 

processo, ou parte dele, em que esteja a sentença, ou s6 a prbpria 

sentença. (...) ineficaz, no caso de impossibilidade física, I6gica ou 

jurídica e moral, no conteúdo da sentença, como a que manda cortar a 

terra ao meio. ou atribuir o domlnio a um cavalo, ou decreta a 

escravidao. ou permite 0 incesto ou o castigo a fogo. ou a venda de 

documentos secretos do Estado a pals estrangeiro; da sentença contra a 

pessoa que goze de extraterritorialidade, e t ~ . ' ' ~  

Na0 confunde-se a coisa julgada Com nenhuma das  outras efiacias da 

sentença (declaratória, condenatória, executória, constitutiva, e, para alguns, 

mandamental), sendo ela, na verdade, segundo a visao d e  NELSON NERY 

JÚNIORI~~, "...a qualidade que torna imuthvel e indiscutível o comando que 

emerge da parte dispositiva da sentença d e  merito nao mais sujeita a recurso 

ordinário ou extraordinário, nem à remessa necessária do CPC 475 ,  destacando 

JOSE IGNACIO BOTELHO DE  MESQUITA'^^, que 

( . . . I  os efeitos da sentença podem produzir-se antes do transito em 

julgado e na0 s6 na0 si30 necessariamente imutaveis, como também 

podem perfeitamente beneficiar ou prejudicar terceiros. 

Assim, resta esclarecido que, conforme a disciplina d o  CPC, a coisa 

julgada tem como efeitos a imutabilidade (excepcionando-se as hipóteses de açáo 

180 MIRANQA, ~rancisco Cavalcanti Pontes de. Tratado da ação resclsbria das sentenças e 
outras deelsaes, 1' ed., atualizado Por Vilson Rodrigues Alves, Campinas: Bookseller, 1998 

448-449. PRNERY JÚNIOR, Nelson. Código de P~OC~SSO Clvll Comentado, p. 676. 
iez MESQUITA, JOSB Ignacio Botelho de. Processo Civil: Estudo em Comgmoraçao aos 20 
a,os de Vig&ncla do CPC. Coord. José Régio Cruz e Tucci, p. 1421143. 



rescistjria) e a indiscutibilidade do teor da parte dispositiva da sentença, 

operando-se tais efeitos, via de regra, apenas entre as partes litigantes (com a 

ressalva da parte final do art. 472). Esta B a lição birsica assinalada pelo 

legislador de 1973. 

5.1. RECONHECIMENTO DA DOUTRINA PELOS TRIBUNAIS 

Conforme SíLVIO A. B. MEIRA: 

(...) diflcil B ao cientista fixar com precisa0 o momento justo em que o 

Direito se manifesta como regra social. 

Fatores de toda ordem concorrem para sua formaçao: hábitos, Bpoca, 

raça, grau de desenvolvimento. Dai a necessidade de recorrer-se ao 

trabalho de pesquisa hist6rica e Social, para bem apreender o direito de 

um povo. Os subsldios da História, da Sociologia. da Literatura, da 

Arqueologia e de outras ciencias convergem para o mesmo fim, 

proporcionando ao investigador meios de bem compreender um povo e 

sua legislaçao. As obras literárias, os trabalhos históricos, as inscri@es, 

os monumentos, as edificaçbes de toda natureza, sao repositórios 

preciosos, que os juriconsultos, B maneira de Kipp, costumam admitir 

como fontes. não criadoras, mas conhecimento do Dire i t~."~ 

JOSÉ ROGERIO CRUZ E TUCCI apresenta a seguinte 

compreensão do precedente como fonte do direito: 

A doutrina civilista paria contemporanea. claramente dominada pelos 

influxos do condicionamento histórico. apresenta marcante tendbncia de 

admitir apenas a eficácia Persuasiva aos precedentes juri~prudenciai~. 

Entre aqueles que cuidaram do tema, Mario Guimaraes, na obra que 

escreveu sobre O juiz e a funç8ojurisdicional, foi incisivo ao afirmar que 

a jurisprudencia dos tribunais é fruto da sabedoria dos experientes; 6 

conselho precavido dos mais velhos. Quem conhece a lei e ignora a 

(83 M~~~~ S[\viO A. B., A lei da8 XII tabu% fonte do direlt0 público e privado, Disserta@o para 
o Concurço à Cátedra de direito Romano da Faculdade de Direito do Para, Bel&m-Par&BraSil 

1956, pp.1-2. 



jurisprudencia. diz. com exagero embora. Dupliant, não conhece quase 

nada.'a 

~ o g o ,  para convalidar o estudo é essencial a manifestaçao dos 

Juizes e Tribunais, já que são o direito vivo. Trazemos o seguinte precedente: 

Processual e previdenciário - embargos à execuçdo - inexistbncia do 

direito substancial - coisa julgada inconstitucional - relativização do 

pnnclpio da coisa julgada 

1) nao mais se discute que descabe qualquer tipo de revisa0 em 

hip6teses como a presente, seja pelo criterio da SUmula 260 do TFR, 

aplicável apenas aos beneflcios concedidos antes da Constituiçao de 

1988, seja pela equivalencia salarial, aplicável apenas aos beneflcios já 

em manuten@o em outubro de 1988 (STJ, EDAGA 470686, DJ 

31/03/2003). 

2) o juiz pode invocar fundamentos não mencionados na demanda, pois 

o limite à sua atividade e restrito h materia Mtica, nos termos da regra 

ium novit cuna, aplicável in casu. 

3) a garantia da coisa julgada na0 absoluta. devendo ser mitigada 

quando a incompatibilidade com o direito substancial for manifesta, como 

no caso em testilha, em que temos uma sentença transitada em julgado 

que condenou o INSS a reajustar O beneficio pelo criterio da 

equivalencia salarial. não obstante ser a dib 26/02/1992. data que 

extrapola o perlodo em que a vinculaçao ao salario-mlnimo era 

juridicamente p~ssivel, qual seja de abril de 1989 ate 24 de julho de 

1991, segundo a paclfica juriSpnid@ncia do STF (STF, RREE 239899-RJ; 

242746-RJ; 242759-RJ; 242879-RJ; arre 235078-0-RJ; 238073-9-Rj). 

4) estamos diante de verdadeira "coisa julgada incon~titucion~l", 

hipótese cada vez mais debatida por modernas doutrina e jurispruden~i~ 

que, com propriedade, propbem uma reconstruçao dogmática do 

principio da coisa julgada, admitindo sua mitigação em casos 

extraordinários, em que a execuçao do tltulo transitado em julgado se faz 

fortemente irrazoável, ante a inexistencia do direito substancial. Afinal, e 
fato induvidoso que a ora apelante não tem direito a qualquer reajuste 

em seu beneflcio, e a sentença veio justamente assegurar um direito 

substancial que ndo existe e. ipso facto, há de ser considerado 

i84 TUCCI, josé Rogbrio Cruz e. Precedente judlclal como fonte do dimlto, sao Paulo: R~~~~~~ 
dos ~ribunais. 2004, p.275- 



inexiglvel. Nego provimento ao recurso. (TRF 2. R. - AC 

2002.02.01.006840-9 - RJ - 6' T. - Rel. Juiz Poul Erik Dyrlund - DJU 

14.04.2004 - p. 162) (grifei) 

No mesmo sentido: STJ - AGA 486405 - MG - 2' T. - Rel. Min. 
Franciulli Netto - DJU 28.06.2004 - p. 00244. 

Houve a iniciativa dos julgadores em reconhecer a relatividade da 

coisa julgada inconstitucional a partir do precedente da lavra do Ministro JOSE 

AIJGUSTO DELGADO no litígio onde a Fazenda do Estado de São Paulo havia 

sido condenada em processo por apropriação indireta. Feito o acordo, pagas 

algumas parcelas, ingressou 0 subordinado com aç8o declaratbria de nulidade de 

ato jurídico cumulada com repetição de indbbito, eis que o erro no julgamento 

estava que a brea a ser indenizada jB era do próprio Estado. Apesar do trânsito 

em julgado da homologação do acordo, o Min. DELGADO votou em restabelecer 

a ordem em sede de tutela antecipada, sendo o julgamento com três votos 

favorbveis ao Min. DELGADO e dois contra 49. Prevaleceu a relativiza~ao da 

coisa julgada, ainda mais quando fere preceitos de ordem publi~a.''~ 

O reconhecimento pelos pretbrios das exceçdes B formação da coisa 

julgada 6 a manifestaçáo Pura, na0 s6 do Poder Judicihrio, mas da urgência social 

ss limitações da existência de Uma suposta regra absoluta. 

JOSE MARIA ROSA TESHEINER denomina 0s vicios 

inconvalid~veis como transrescisbrios'8" sendo O rembdio apto a açáo rescisbria 

sem prazo e por órgão competente que lulgou em última instáncia. 

i85 S T ~  la Turma, Resp. n. 240.712. Relatar Ministro Jose Augusto Delgado, 15.02.2000, 
I86 T E s H E l ~ ~ ~ ,  J O S ~  Maria Rosa. Pmssu~osta processuais e nulidades do processo ,.ivll 
Sao paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.283 e Seguintes. 



O termo restringe o remédio jurídico somente B aç8o rescisbria e 

não aprofunda a solução sobre o problema. O renomado autor náo demonstra 

certa simpatia na existência da relativaç%o da coisa julgada e a terminologia coisa 

julgada inconstituciona~.'~~ 

Denomina-se tais vícios de transtemporais, uma vez que o tempo 

nao os convalida, sBo as violaçdes de ordem pública, transcendentais, protraindo- 

se no tempo e podendo ser alegados na0-somente pela via da açao rescisbria, 

mas tambbm desconsiderada a sentença com tal vicio. AIBm de reconhecidos 

incidentalmente pela via de embargos com0 por exceção, por mandado de 

segurança'88, ou uma nova ação, v.g., as aÇdes de investigação de paternidade 

antes do advento do exame de DNA, o Processo onde não houve citaçao, a 

violação dos direitos catalogados na Constituição da República. Tal nomenclatura 

busca ajustar-se à variedade de fatos e atitudes dento da seara processual, bem 

como no mundo fático, em Sua plenitude Pela riqueza de situaçi3es que podem 

invalidar o processo, violar princípios e causar injustiça. O tempo não sana essas 

difraçdes que desestabilizam a prbpria nOÇa0 transcendental de Direito. 

Em casos extremos e taxativos, 0s vícios transtemporais impedem a 

formação da coisa julgada, Com0 Ocorre em alguns casos a seguir: 

5.2.1 Sentenças inconstitucionais 

De acordo com DINAMARCO 

"7 TESHEINER, J O S ~  Maria Rosa. Caminha Para a relatlvlzaçao da colsa julgada: ~ ~ b l i ~ ~ ~ ~  
-. 

na pagina ~ . t e x . ~ r o . b r . .  
18s "A s6 exiçtencia de recurso processual cabw nao afasta o mandado de segurança se tal 
recurso e insuficiente para coibir a ilegalidade do JudiciArio e impedir a le&o ao direito evidente do 
impetrante." (MEIRELLES, H e l ~  LOP~S. Mandado de segurança, 21" ed. atual. por Arnoido Wald 
çao Paulo: Malheims, 1999, p.43)- 







observa a exclusi30 de uma regra frente a Outra, o valor supremo do lado da 

moeda que timbra a verdadeira segurança juridica aos cidadãos, resguardando- 

Ihes a plenitude de seus direitos positivados ou náo em toda a seara do prbprio 

Direito. 

E o seu reconhecimento pode ocorrer de várias fomas. 

A decisão judicial transitada em julgado desconforme a Constituiflo 

padece do vicio da inconstitucionalidade que, nos mais diverços 

ordenamentos jurldicos, lhe impbe a nulidade. Ou seja, a coisa julgada 

inconstiiucional 6 nula e, Como tal, na0 se sujeita a prazos prescricionais 

ou decadenciais. Ora, no sistema das nulidades, os atos judiciais nulos 

independem de rescisória para a eliminaçao do vicio respectivo. Destarte 

pode "a qualquer tempo ser declarada nula, em a@o com esse objetivo, 

ou em embargos à execuçao" (STJ. Resp 7.556lR0, 3. T., rel. Min. 

Eduardo Ribeiro, RSTJ 251439).'~~ 

5.2.2. Sentenças que destoam da realidade natural 

De acordo com o artigo 5", inciso LV da Constituição Federal: 

aos litigantes. em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados O contradit6rio e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; 

Esse dispositivo deve ser visto de acordo com a variabilidade 

e dinâmica do mundo. Quando Se diz "com 0s meios e recursos a ela inerentesn 

,ao se estd delimitando a utilização de ritos processuais, mas de nomas e 

,plicaçgjo &itematica do direito de acordo com as tecnologias que no mundo 

fático afloram, As sentenças que destoam da realidade natural são as conflitantes 

,95 THEODORO JljNIOR. Humberto e Juliana Cordeiro de Faria, A julgada 
inconstitucionai e os instrumentos Processuais para seu controle - Publicada no J~~~~ 

srntese no36 - JUUAGO de 2002. 



ao interesses dos jurisdicionados e A ordem pública. JOAO BONUMA aiertava a 

existência desta classe de sentenças através do seguinte exemplo: 

(...) uma sentença, passada em julgado, declare a morte do ausente e 

lhe abra a sucess#o definitiva. A volta do presumido morto a seu 

domicllio deve necessariamente determinar (e a lei nesse sentido é 

expressa) a revogaçao do comando judicial, que se tomou incompatlvel 

com a realidade dos fatos e se apresenta, desde então, como uma 

insuportavei injustiça.'% 

Podemos firmar o exemplo no exame de DNA, desconhecido 

aos antigos e com forte carga probatória, pois na identificação de uma pessoa a 

margem de erro 6 quase inexistente. Sob tal observação iniciou-se um levante 

sobre as açóes de investigago de paternidade''', sendo que muitas poderiam 

estarem equivocadas e constituindo estados juridicos em aberraçbes no mundo 

dos fatos. Começaram a relativi~ar, sem perdão a coisa julgada nessa seara. Em 

1999 na Folha de São Paulo trazia a seguinte matéria: "Ministro do STJ diz que 

coisa julgada tem limites". Na publicada matéria JOSE AUGUSTO DELGADO 

questionava: "Será que a coisa julgada pode fazer reto aquilo que é torto? Será 

que pode dizer que algo 6 preto quando é vermelhol25?" 

Nesse sentido, ALCIDES DE MENDONÇA LIMA diz: 

(,..) faz-se do quadrado o redondo, do branco, preto; rompem-se os \açoç 

de sangue onde os hSi e criam-se onde na0 os hSi. Justa ou injusta, legal 

OU ilegal, a sentença de mérito. que se tornou res ju'dicata. é i n t~cav~ l . ' ~a  

1% BONUMA, Joao. Direito Processual Civil. 2"volume, São Paulo: Ed. Saraiva, 1948, pp, 464, 
197 NEGATORIA DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - Em se tratando de paternidade 

ainda que anos aPbs sua declaraçao, 6 dever da justiça propiciar a produçao da prova 
no caso o exame de DNA, necessaria a garantir a realidade dos fatos, em obedi@ncia 

da verdade real. No caso de se comprovar a exciusao da paternidade, fica 
configurada causa petendi diversa do primeiro Processo, afastando deste modo, a coisa julgada 
por ,,ao configurar identidade de açbes. (TJGO - AC 48.900-61188 - 3. C.CIv. - Rei. Des. ~ ~ l , ~ ~  
Batista Cordeiro - DJGO 25.05.199905.25.1999). 
i98 LIMA Alcides de Mendonça. O Processo Qx'no Garantla Das I n s t i t u l ç ó ~  Soclals, ~~~i~~~ 
da AJU&j, n014, 1978, pp. 135-136. 



Para DELGADO, observa-se, então, dois valores a serem 

analisados: a segurança jurídica e outro valor social, muito mais amplo. O juiz 

precisará decidir qual o valor a sacrificar. Mas, questiona-se se o interesse da 

coisa julgada em Proteger o particular deve ficar acima do interesse social, sendo, 

então, lembrado o exemplo na investigaçiío da paternidade, que antes era 

declarada com base em retratos, testemunhas ... 

Hoje temos o exame de DNA, com 99% de precisao. Vamos admitir que 

exista uma decisao transitada em julgado dizendo que 'A' d filho de 'E. 

Mas eles fazem o DNA e o exame desmente o parentesco. Pode o 

direito brigar com a realidade? Pode a segurança jurldica estabelecer um 

parentesco? A lei tem esse direito?'% 

Pode-se afirmar que, uma vez que a lei dá esse direito no 

instante permite as adoçbes, quando na0 h6 litígio OU tensao de valores. Por outro 

lado, pode a coisa julgada material, consequencia de um processo 

contencioso, gerar uma realidade que não 6 realzo0, pois "a autoridade da coisa 

julgada recai sobre questbes e na0 sobre fatos que formaram o material de 

" 201 
conhecimento produzido no processo . 

Daí que a insurgencia de fatos novos, ou melhor, os mesmos 

fatos alegados e agora possivelmente provados, não ferem a autoridade do 

primeiro julgadozo2. 

'99 DELGADO, JosB Augusto. Ministro do STJ diz que coisa julgada tem limite, publicado na ~ ~ l t - , ~  
de sao Paulo em 04.1 0.1 999, p. A7. 
200 M~~~~ com a existencla do DNA, as PresunWes e indlcios sobre paternidade tomaram vulto, 
A,-Jotando-se como meio de prova, 14 que existente metodo cabal. o comportamento da parte, ~~~i~ 
inclusive, ,a se posicionou O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: Segundo a jurispwd&ncia desta 
Corte a recusa da parte em submeter-se ao exame de DNA constitui presunçao desfavoravel contra 
quem'o resultado, em tese. beneficiaria. Recurso Especial nao conhecido (STJ - RESP 4,30302 - pR - 
3a T, - ~ ~ 1 ,  ~ i n .  Castro Filho - DJU 17.1 1.2003 - p. 00320). 
201 B ~ ~ ~ ~ A ,  joao. Direito Processual Civil. 2" vol., Sao Paulo: Saraiva, 1946, pp. 469. 
202 NO mesmo sentido: BONUMA, J o h .  Direito Processual Civil, 2" vol., sao Paulo: saraiva 
1946 pp, 469. Cabe ainda frisar: Apesar de na0 demonstrar simpatia com a relativizaHo da coisa 
julgada: direito, cumpre atender mais aos resultados sociais das teses apresentadas do que o 
rigor lógico das deduçbes." (TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais a 
nulidades no p ~ ~ e ~ s o  civil, S ~ O  Paulo: Saraiva, 2000, p. 287). 



Lembra MARIA BERENICE DIAS, sobre a necessidade do 

exame de DNA nas açdes de investigaçao de paternidade, com irrefuthvel 

precedente do STJ, no qual demonstra que: 

Ao depois, mesmo a alegaçao das partes de nao disporem de condiçdes 

para custear o exame de DNA nao deveria revelar-se como fato 

impeditivo para sua realizaç20. Porém, o exame nao tem sido realizado, 

ainda que haja lei estadual determinando que o Estado arque com os 

custos (Lei no 11.163198) e mesmo que o STJ tenha decidido que o juiz 

pode determinar a realizaçao da prova pericial pelo exame de DNA a 

expensas do Estado, que deve diligenciar os meios de prov&-10 ou criar 

dotação orçamenttiria para tal fim (REsp 83.030-0 - Relator Min. 

Waldemar Zveiter, Segunda Seçao. DJ 2014/98).~~~ 

5.3. SENTENÇA E COISA JULGADA NAS A Ç ~ E S  AMBIENTAIS 

A Coisa Julgada destina-se a dar segurança e certeza formal g 

existência de direitos estruturados no plano constitucional, bem como no plano 

infraconstitucional, como prevê a Constitui@o Federal (art. 5O, XXXVI), tendo 

esses objetivos a ser alcançados pelos legitimados processuais mediante toda e 

qualquer lesão ou ameaça efetivamente levada ao conhecimento do Poder 

Judiciário, 

Na lição de CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO: 

Valorizada no plano constitucional em 1934 (art. 113, n. 3), 1946 (art, 

141, 5 39. 1967 (art. 150, 5 3') e na Emenda Constitucional n. 1169 (art. 

153, 9 3O), a imutabilidade do comando que emerge de determinada 

sentença assegura em face da atual Carta Maior. tanto no plano dos 

direitos individuais com0 no plano dos direitos coletivos, que toda e 

103 DIAS, Maria Berenice- InvestigaÇao de Paternidade, prova e ausbncia de coisa julgada 
material ~ ~ ~ i ~ t a  Brasileira de Direito de Famllia - NO1 -Abr-Mai-Junlgg, p.20. 



qualquer materia apreciada por parte do Poder JudiciZirio seja resolvida 

definitivamente no plano formal. A pmteçáo constitucional que a 

Constituição da República dá á coisa julgada e por via de conseq08ncia 

a mais importante garantida pelo Estado Dernocrdtiw de Direito aos 

destinatários de direitos outorgados por nosso direito positivo.'" 

Prossegue o autor afirmando que no direito processual ambiental a 

coisa julgada tem como fim tornar imuthvellindiscutível o comando que surge de 

sentenças proferidas na seara ambiental, autorizando aos beneficiados pela 

decisáo em requerer providéncias de força ao Poder Judicihrio no caso de 

deçcumprirnent0 da mesma, Ou seja, atravks da coisa julgada a defesa judicial do 

meio ambiente encontra seu mais valioso instituto.205 

NO caso de lesa0 ou ameaça a bens ambientais, a coisa julgada se 

submete ao subsistema processual que visa garantir a efetividade dos direitos 

materiais antes mencionados, a fim de permitir O devido processo legal. O sistema 

constitucional ao qual vincula-se a coisa julgada (tutela de direitos materiais 

constitucionais tão-somente individuais), autorizadora de subsistemas 

processuaislprocedimentai~ vinculados somente a lides de direito individual, foi 

substancialmente abalado pela existência dos direitos materiais constitucionais 

metaindividuais, que autorizaram a cria@o de novos subsistemas (Lei no 8.078/90 

e as que a mesma pro~orcionou à Lei n. 7.347185) 

process~aislprocedimentais que buscam tutelar os bens ambienbis,2m 

Desta forma, como conclui CELSO ANTONIO PACHECO FIORILLO: 

(...) as sentenças ambientais, para que possam tornar-se definitivas 

(coisa julgada em materia arnbiental), dependerão do devido processo 

legal estabelecido para as lides ambientais; impugnadas de forma 

2" ~ 1 0 ~ 1 ~ ~ 0 ,  Celso Antonio Pacheco. PrlnciPios do Plocesso ambiental. são Paulo: saraiva 
2004, P. 113. 
2" Ibid., p. 113. 
2ü6 Ibid., pp. 113-114. 



iundamentada, deverao aguardar os criterios definidos em lei para que 

realmente possam produzir seus efeitos, sempre em (...) harmonia com 

os princípios estruturantes do Estado Democrático de ~ireito.~'' 

5.4. A MP 2180101 - ART. 741 DO CPC 

A Medida Provis6ria 2180-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em 

vigor por força Emenda Constitucional no 3212001, acrescentou o parhgrafo único 

no artigo 741 do CPC: 

ParAgrafo tinico. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, 
considera-se tambem inexiglvel o tltulo judicial fundado em lei ou ato 

normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 

ou em aplicagto ou interpretaçao tidas por incompatlveis com a 

Constituigto Federal. 

Mostra-se inafastável o entendimento segundo o qual tal regra que 

afeta diretamente o interesse do vencedor da demanda, sendo-lhe prejudicial, na0 

p0dei-g retroagir para atingir sentenças prolatadas anteriormente sua vigéncia. 

Quanto 6s sentenças que decidem relaçbes continuadas, o eminente 

Ministro Teori Albino Zavascki, com a propriedade costumeira, afirma que a 

alteraç&o dos pressupostos fbticos ~ J O U  jurídicos assentados implica na 

desconstituiçá0 daquelas decisões de imediato, sem maiores problemas ou 

indagaç&s. Dispenshvei, pois, qualquer procedimento judicial. 

Na mesma esteira de Nelson Nery Jr., a doutrina contrária à 

relativiza~á~ defende que a sentença, Justa ou injusta, Constitui o espelho de uma 

intangível realidade, a realidade judicial, sendo isto suficiente para preservá-la, 

Dizem se a vontade do Juiz na0 pode sobrepor-se a da Constituiçáo, como 

- 
207 ~ 1 0 ~ 1 ~ ~ 0 ,  celso A. Pacheco, op. cit.. p. 115. 



se explica que outro Juiz, da mesma hierarquia, possa afirmar que tal ou qual 

decisum não se encontra harmonizado com esta ou aquela decisão do STF e, 

conseqUentemente, desafinado com a ConstituiçBo? Em suma, pode-se dizer que 

a doutrina tradicional enxerga um falso ~il0gism0 nos motivos apresentados pelos 

relativistas, cujo posicionamento - se acatado sem a restrição e cautela devida -, 

trará mais prejuízos do que benefícios à ordem juridica e A paz social. 

Trata-se de fato superveniente que, em se tratando de embargos 

pode haver a destruiçáo do prOCeSS0 executivo pela inconstitucionalidade das 

normas que deram fundamento à sentença ou aplicaçáo ou interpretação 

incompatíveis com a CR. O aspecto principal da nulidade encontra-se afeito g 

validade da norma. A nulidade e uma sanç8o imposta B norma inválida.208 

A inconstitucionalidade foi reconhecida porque a lei afrontou uma Lei 

Maior; em verdade. houve um desrespeito aos limites impostos a todas 

as leis e atos normativos. Quanto à existencia, observe-se que a lei 

contestada ingressou no ordenamento, por este motivo ela existe. A 

retirada da eficAcia da lei considerada inconstitucional 6 uma 

conseqli8ncia da sua invalidaçao. Conclui-se que a sentença prolatada 

pelo STF nulifica a lei ou ato normativo impugnado. Com natureza 

desconstitutiva, a sentença do Supremo tem efeitos erga omnes. Na 

a@o por omissao, a Sentença podera ser mandamental ou declaratbria. 

Quando couber ao Executivo complementar a norma constitucional, a 

sentença serA mandamental; agora, Sei-a somente declarat6ria quando a 

obrigago for do ~eg is la t i vo .~~~  

E interpretaçao incompativel com a Constituição deve ser feita pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

zoa SIQUEIRA JONIOR, Paulo Hamilton. Controle de Constitucionalidade: com as 
modifjcaçóes introduzidas pelas 9.888199 e 9.882199, Sao Paulo: Editora Juarez de 
Oliveira, p.48. 
209 GAMA, Ricardo Rodrigues. AÇao dl- de ~nconstltuclonalldade, Publicada na RJ no229 - 
~OV11996. P. 9- 



TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSE MIGUEL GARCIA 

MEDINA, explicam: 

O art. 741, pardgrafo Onico, do CPC adqulre relevancla digna de nota no 

que diz respeito aos processos em que a lide se refere ao direito público. 

Tem importancia, portanto, principalmente nos casos em que sao partes 

a Uniao, a Fazenda Estadual, Municipal, já que neste campo 6 que a 

constitucionalidade/inconstitucionalidade das leis repercutem numa 

gama considerável de casos id8ntic0s.~'~ 

Pode-se observar os limites desta alteraçao no CPC atravbs do 

seguinte precedente: 

O paragrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil, Introduzido 

pela MP no 2.180-35. de 24 08.2001, nao se aplica as decisbes judiciais 

transitadas em julgado em data anterior B sua entrada em vigor, pois o 

referido dispositivo legal n8o possui força retroativa para fulrninar efidcia 

de pronunciamentos judiciais anteriores, ante o consagrado principio da 

irretroatividade das normas jurídicas (CF. art. 5'. XXXVI). - A decis8o 
proferida pela Suprema Corte. afastando a incidencia de Indices nas 

contas vinculadas ao FGTS, nao tem O condao de rescindir sentença ja 

transitada em julgado, sendo defeso rediscutir, em sede de embargos, o 

merito da lide. sob pena de ofensa ao disposto no art. 610 do C6digo de 

Processo Civil. Recurso improvido. (TRF 2' R. - AC 2002.51.01.02004~- 

1 - 4. T. - Rel. Des. Fed. Femando Marques - DJU 30.04.2004 - p. 

327). 

O ajustamento que O parAgraf0 Único faz B para situaçdes ex nunc 

de declaraçao ou do entendimento Pelo Supremo. De forma diferente, a 

estabilidade da coisa julgada - aqui entendida como sendo a sentença pretkrita 

um ato juridico perfeito quando prolatada em determinada Bpoca - estaria 

irremediavelmente abalando a estrutura juridica. A CR, ao tratar da coisa julgada 

remete legislação ordinária (CPC) muthvel at8 Certos limites (cuidando 0s 

pontos das clbusulas pbtreas, apesar de certa maneira náo serem ta0 absolutas, 

mas mais seguras). Dessa forma, não se entende inconstitucionai tal inserção, 

210 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e Jose Miguel Garcia Medina. O dogma da coisa julgada - 
hipóteses de relativlzaçao, Sao Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p.74. 



Sobre a adoção da Sumula vinculante, cogita-se que a mesma 6 

impeditiva de controle difuso de constitucionalidade. Sugere a doutrina a adoç8o 

de Súmula impeditiva de recurso (impedindo os recursos extraordinArios e 

especiais quando jB houvesse súmula aprovada por 213 do Supremo Tribunal 

Federal. 

Ocorre que a Comissiio Especial retrocedeu e preferiu a Súmula 

vincuiante, que na visão de alguns Juizes violaria a Democracia com o controle 

da atividade jurisdicional desde O Juiz singular, mutilando sua liberdade de 

julga?". 

Pode-se afirmar que em Direito n8o existe regra absoluta, ainda 

mais sobre a autoritas rei judicatae. A sentença dada em desconformidade ao 

Direito numa visão sistemática, ferindo mais valores dos que os garantindo, 6 nula 

de pleno direito. E essa nulidade, essa sanção, o fenõmeno que impede a adoção 

de rigidez esth nos vícios que transcendem 0 tempo, vicios insanhveis, os vicios 

transtemporais. 

Vejamos o que agora se passa Com as modificaçbes introduzidas 

pelo Cbdigo Consumerista. 

211 SADY, J O ~ O  J O S ~ .  Cornentárlos a reforma do judiciário, Sao Paulo: Manole, 2004, pp.28-3q 



6. A RES IUDICATA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Primeiramente, o CDC elenca, no inciso I do art. 103, a eficdcia erga 

ornnes, estendida para todos OS titulares de direitos difusos, quais sejam, aqueles 

que nao possuem definiçgo qUant0 aos seus titulares (CDC, art. 81, 1). Tal 

eficácia, contudo, deixará de ser válida Para todos à medida que for julgada a 

ação improcedente por insuficiência de provas. É de bom alvitre ressaltar-se que 

a expressa0 "todos" compreende apenas aqueles legitimados do art. 82 212 do 

CDC, sendo para eles destinada tal norma. 

Em seguida, o C6digo do Consumidor, no inciso II do artigo acima citado, 

nomeia como sendo ultra partes o efeito estendido para aqueles titulares de 

direitos chamados pela doutrina de "co~~~~voS" ,  Cujo titular B encontrado na 

expressa0 de um grupo, categoria Ou classe de pessoas determinadas (CDC, art, 

81, 11). Na verdade, esta efichcia ultm partes deve ser entendida como uma 

espécie de eficácia erga ornnes, abrangendo, contudo, um agrupamento 

determinado, onde a coisa julgada encontra 0 Seu limite, valendo para este caso 

tambbm, a regra da n80-e~tens80 da imutabilidade por julgamento improcedente 

fundado em insuficiência de prova. 

212  AI^, 82 - para os fins do art. 81. parágrafo único, SaO legitimados concorrentemente: 
1- o MinistBriO Público; 
11- a uniao, 0s Estados, os Municlpios e o Distrito Federal; 
111- as entidades e 6rgaOS da Administrago Píiblica, Direta ou Indireta, ainda que sem 
personalidade jurídica, especificamente destinados d defesa dos interessados e direitos proteqidos 
por este Código; 

- 
IV- as associaç6es legalmente constituldas ha Pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre seus 
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a 
autorizaçao assemblear. 



Por ultimo, o legislador, no inciso III do mencionado artigo do diploma legal 

já exaustivamente citado, atribui efeito erga omnes (retornando agora com o 

nomen iuris primeiramente utilizado), e apenas em caso de procedència do 

pedido, para as hipóteses de defesa de interesses individuais homogêneos, 

constituindo-se seus titulares por pessoas cujos interesses possuam origem 

comum (CDC, art. 81, 111). 

Tratam-se tais mudanças, portanto, de verdadeira evolução do Direito 

processual Civil brasileiro, que, é certo, comporta suas falhas, conforme vem 

asseverando a doutrina, sendo, contudo, em seu conjunto, uma poderosa arma 

de proteção a direitos que, pela via PrOce~sual tradicional, talvez restasse 

duvidosa a efetividade da tutela dos mesmos. Parte da doutrina vem apontando, 

ainda que timidamente, Para uma questão de relevo em relação d extensa0 erga 

omnes dos efeitos da coisa julgada nas aç6es coletivas. que a Lei no 9.494197 

(antiga Medida Provisória no 1.570/97), tratante da Ação Civil Pública, em seu art. 

16, preconiza a extensa0 da coisa julgada apenas nos limites da competência 

territoria1 do órgáo prolator. Desta feita, em hip6tese de sentença transitada em 

julgado na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, deteminando-se a retirada de 

determinado medicamento que, por qualquer motivo, não estivesse em condições 

de ser consumido, tendo sido 0 Processo iniciado por meio de Açao Civil Pública, 

de acordo com a norma retro referida, a efic8cia desta sentença seria restrita 

apenas aquele Estado, sem maiores alcances, revelando-se, deste modo, um 

total absurdo. 

A mesma doutrina que vem levantando esta hipdtese, contudo, vem 

tamb8m rechaçando-a com argumentos convincentes. O primeiro é no sentido de 

que a realidade de natureza material na0 pode nunca confundir-se com a 



realidade de natureza processual, sendo os interesses difusos, coletivos e 

individuais homogéneos absolutamente indivisiveis. 

Segundo PAULO VALÉRIO DAL PAI MORAES~'~: 

(...)jamais uma regra instrumental tem o condao de dispor. por exemplo, 

que os efeitos de uma publicidade enganosa veiculada por televisa0 ou 

rádio nao engloba interesses difusos, pois isto e uma realidade em si 

mesma, independentemente de qualquer fi*o que tenha o objetivo de 

dispor em contrário, concluindo. por fim, que "...a extensa0 do julgado 

será comandada pelo direito material, cuja realidade em si é suficiente 

para o delineamento dos limites subjetivos e objetivos da ms iudicata". 

O segundo argumento, de ordem processual, repousa na interpretaç80 que 

deve ser dada ao C6digo do Consumidor, em seu art. 90, cujo teor informa-nos 

que a aplicação de normas referentes à Ação Civil Piiblica (como é o caso da Lei 

no 9.494/97), deve ser realizada apenas naquilo que não contrariar o CDC, 

restando inatingíveis, pelo comando do art. 16 da Lei no 9.494197, as ações 

coletivas de consumo, cujo tratamento é diferenciado das Açdes Civis Públicas, 

possuindo ambas, como Ponto comum, apenas o fato de serem espécies do 

gênero "aç& coletiva", conforme mais acima aduzido. 

Deve esta corrente de não-aplicação de tal restrição territorial à coisa 

julgada prevalecer, uma vez que a Medida Provis6ria antecessora da Lei no 

9,494197 foi editada apenas Com 0 fulcro político de procurar deter os bons 

resultados obtidos pelas Ações Civis Públicas que vinham obtendo, na Justiça, o 

restabeleciment~ de diferenças salariais para o setor do funcionalismo público, 

,,sim como atravancando 0s procedimentos de leilão público, amargando o 

~ ~ t ~ d ~ ,  em decorrência disto, diversas derrotas judiciais, as quais iniciavam a 

213 MORAES, Paulo ValBrio Da1 Pai. A Coisa Julgada Erga Omnes Nas Açóes coletivas 
(Código do consumidor) e a Lei 9.494197, in Revista Jurldica, Outubro11999. op. cit., p. 59 



financeiramente, preocupar O Poder Executivo, que, decerto, B mingua de 

qualquer estudo jurídico-científico, acabou por editar a teratológica Medida 

fundada no art. 62 da CFl88. 

Concluindo, estes são alguns dos efeitos originados da coisa julgada nas 

açóes coletivas, principalmente no que tange ao Direito do Consumidor, mas com 

possibilidade de extensa0 do raciocinio para outras áreas, cujas poucas linhas 

aqui expostas, longe da pretensão de esgotar o tema discorrido, apenas 

queremos enriquecer os debates acerca do assunto e buscar uma 

operacionaliza@o de nossos instrumentos processuais, combatendo-se toda 

sorte de leis que tolham as perspectivas e os anseios individuais e da população 

em geral pela efetividade da justiça. 



O direito de uma pessoa, em respeito à liberdade, que é um direito 

fundamental, via de regra, representa uma faculdade, de modo que cabe ao seu 

titular, e só a ele, reclamar para que o comando normativo saia do campo da 

abstração jurídica e, efetivamente, seja concretizado, daí por que, em se tratando 

de direito disponível, nada obstante reconhecido por sentença trânsita em julgado, 

pode o titular deixar de exercê-lo, renunciando B execução. 

Consoante a tabela da verdade fundada na 16gica, se a norma contem vicio 

formal, ela B inválida para todos, e na0 apenas para uma das partes da relação 

por ela tutelada, pois a anomalia desta natureza contamina a norma em sua 

inteireza, não sendo válida a invocação de seus efeitos. 

Ressaltamos, pontos importantes a respeito da coisa julgada: 

I) A coisa julgada é princípio e não regra constitucional; 

2) Como princípio, pode ser relativizada quando em confronto com outro 

princípio constitucionalmente tutelado de maior ou igual valor no caso 

concreto apresentado; 

3) O conceito constante do ari. 467 do CPC corresponde ao de coisa 

julgada formal; 

4) O conceito de coisa julgada material é dado pela doutrina; 

5) lodo e qualquer processo um dia termina, pouco importa que as 

partes litigantes tenham se utilizado de todos os recursos previstos 

em lei ou náo tenham aproveitado os prazos legais para tanto. 



6) Os limites subjetivos da coisa julgada na sua formulaçilo clhssica, de 

cunho eminentemente individualista, alcançam as partes, entre as 

quais 6 dada a sentença, não prejudicando nem beneficiando bquelas 

que não participaram do processo. É a regra do artigo 472, do C6digo 

de Processo Civil. 

7) Eventuais lesões 'destes direitos afetam não só o indivíduo, 

isoladamente considerado, mas, sim, todo um grupo, seja ele 

determinávei ou indeterminado. 

8) A nova Lei do Consumidor (Lei no 8.078, de 11.09.90), de um lado, 

precisou os órgãos que estariam legitimados a promover aç8o 

coletiva na defesa destes direitos: Ministério Público, Associaçdes 

dotadas dos requisitos previstos em lei, órgãos públicos, e, de outro, 

sistematizou e alargou O Ambito de abrangência dos limites subjetivoç 

da coisa julgada. 

g) O Código do Consumidor cont6.m três tipos de grupos de interesses 

em jogo (art. 81, parhgrafo único, incisos I a III), ou seja, interesses 

difusos, coletivos e individuais homog&neos, respectivamente. 

10) Neste passo, a nova lei, inovando, Permitiu que, através de ações 

coletivas, tambkm se pudesse pleitear reparaçâo de danos 

individualmente sofridos em decorrência da violaçao de um direito 

difuso ou coletivo, danos estes que, anteriormente, só poderiam ser 

perseguidos atravks de açdes individuais. 

11) O legislador infraconstitucional na0 conta com um poder arbitrário 

conferido pelo Poder Constituinte no sentido de definir com ampla e 



irrestrita liberdade o conteúdo da coisa julgada e, conseqüentemente, 

dos modos de sua desconstituiçâo sem que seja adequadamente 

preservado o nhcleo constitucional mínimo do instituto; 

12) Os relativistas entendem que a justiça deve sempre prevalecer, 

mesmo em prejuízo do valor segurança; 

13) Parte da doutrina reage a referido entendimento ao argumento de que 

o mesmo não passa de um falso siiogismo e que, aquilo que se 

pretende ser a exceção inevitavelmente se tornará a regra, tornando 

ainda mais ineficaz a tutela jur~sdicional prestada; 

14) N ~ O  há que se admitir aÇã0 rescisória fora do prazo legal de 02 anos, 

ainda que fundada na inconstitucionalidade superveniente do julgado; 

75) A açao rescisória fundada na inconstitucionalidade superveniente do 

julgado deverá ter como um de Seus fundamentos a alegação de 

inaplicabilidade da Súmula 343 do STF em mat6ria constitucional. 

16)  pós o prazo da ação rescisória, serão cabíveis embargos à 

execução (art. 741, parhgrafo único, CPC), bem como ação 

declaratbria de ineficácia (não 6 invalidade!) do titulo judicial. 

17) A reiativização da coisa julgada evidencia uma tendência irreversivel 

de aproximar o direito processual do direito material, numa visível 

revisitaçã~ dos institutos Processuais, movimento integrante das 

chamadas "ondas renovatbrias do direito processual". 

18) Constata-se que O terna merece ser abordado de forma mais 

objetiva e explicita no ordenamento, urgindo, ademais, seja 

o art. 485 do CPC de modo a harmonizá-lo com os novos 



paradigmas processuais, caracterizados, notadamente, pela 

economia, celeridade e efetividade da tutela jurídica processual 

jurisdicional a ser prestada pelo Estado-Juiz. 

É imprescindivel a interpretação do instrumento processual, tão importante 

na consecuç80 do estado democrhtico de direito. Ao intérprete, como operador do 

direito a quem compete uma visão critica, sendo constantemente chamado a 

exercer a sua sensibilidade com justiça, de acordo com as normas 

constitucionais, mas também socialmente legítimas. 
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