
 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

NATÁLIA NANTES FONTOURA 

 

 

 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A COISA 

JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO E SUA 

RELATIVIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE – MS 

2014  



 
 

 

 

NATÁLIA NANTES FONTOURA 

 

 

 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A COISA 

JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO E SUA 

RELATIVIZAÇÃO 

 

Monografia apresentada à 
PUC/COGEAE, como exigência parcial 
para aprovação no Curso de Pós-
Graduação “Lato Sensu” – Especialização 
em Direito Processual Civil, sob a 
orientação do professor Dr. Fabiano 
Carvalho. 

 

 

 

 

CAMPO GRANDE – MS 

2014  



 
 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Este documento corresponde à versão final da monografia intitulada “ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A COISA JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO E SUA 

RELATIVIZAÇÃO” defendida por Natália Nantes Fontoura perante a Banca Examinadora do 

Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” – Especialização em Direito Processual Civil da 

PUC/COGEAE, tendo sido considerada aprovada. 

 

 

_____________________________________________ 

Professor Orientador Dr. Fabiano Carvalho 

 

_____________________________________________ 

Professor Examinador 

 

_____________________________________________ 

Professor Examinador 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprendemos a voar como os pássaros, a 

nadar como os peixes; mas não aprendemos a 

simples arte de vivermos juntos como irmãos”.  

(Martin Luther King, 1929-1968).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a presente Monografia à minha 

família, o meu bem mais precioso.  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, meu refúgio e minha fortaleza, por tudo o que tenho e tudo o que sou. 

À minha madrinha, Laís do Carmo de Mello Nazareth Naveira, por todo o cuidado, 

auxílio e apoio. 

À minha mãe, Magna Trindade Nantes Fontoura, que, com sua força de vontade, 

praticidade e determinação, sempre me inspirou a fazer o certo e o melhor. 

Ao meu pai, Jolivete Souza Fontoura, o homem mais bondoso e puro que conheço, 

por suas palavras de carinho. 

Ao meu orientador, Dr. Fabiano Carvalho, pelo conhecimento transmitido e atenção. 

  



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre “Algumas considerações sobre a coisa julgada no 
Direito Brasileiro e sua relativização”. Em um primeiro momento, busca-se mostrar que, em 
uma sociedade conflituosa, faz-se necessária a intervenção do Estado, por meio do Poder 
Judiciário, para que haja a paz. Tais conflitos são resolvidos por meio de decisões judiciais, as 
quais devem se tornar definitivas e imutáveis, pois seria impossível acontecer a estabilização 
da ordem jurídica se os conflitos entre os cidadãos pudessem prolongar-se eternamente. Em 
um segundo momento, pretende-se mostrar como o Direito Romano e o Direito Canônico 
influenciaram o Direito Brasileiro no tocante ao estudo da coisa julgada e comparar nossa 
visão com a dos portugueses, franceses, alemães e norte-americanos. Busca-se mostrar, ainda, 
que, no sistema jurídico em que se admite o controle concentrado e o controle difuso de 
constitucionalidade, a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a 
inconstitucionalidade determinada lei não pode retroagir para atingir a coisa julgada que com 
base nela se formou, pois, no Brasil, é dever de todo e qualquer juiz controlar a 
constitucionalidade das normas. Pretende-se mostrar que a coisa julgada, embora tutele a 
segurança jurídica, não é um princípio absoluto, devendo conviver harmonicamente com os 
outros princípios também previstos na Constituição, entre eles o da dignidade da pessoa 
humana. Assim, verifica-se que a doutrina e jurisprudência têm admitido que, em 
determinadas hipóteses excepcionais, a coisa julgada seja relativizada, como no caso da 
investigação da paternidade, tendo em vista que, há algum tempo, não havia a possibilidade 
de se apurar com precisão e segurança a paternidade, em razão da inexistência do exame de 
DNA. 

 

Palavras-chave: Coisa julgada. Garantia Constitucional. Relativização. Controle de 
Constitucionalidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work is about "Some considerations on the res judicata in the Brazilian 
Law and its relativity". First of all, this work intends to show that in a society with lots of 
conflicts, it is required state intervention through the Judiciary, in order to achieve peace. 
Such conflicts are resolved through Court decisions, which shall become final and immutable, 
because it would be impossible for the law to be stabilized if the conflicts between citizens 
could keep on going forever. Secondly, we intend to show how the Roman and Canon Laws 
influenced the Brazilian Law regarding the study of res judicata and compare our view with 
the Portuguese's, French's, Germans' and Americans' views. Besides, we want to show that in 
the legal system, which admits both the constitutionality concentrated and diffused controls, 
the decisions of the Supreme Court declaring unconstitutional certain laws cannot be 
retroactive to achieve res judicata based on what it was built on, as in Brazil it is the duty of 
all judges to do the constitutional control of the rules. It intends to show that res judicata, 
although it protects legal certainty, it is not an absolute principle and it must live in harmony 
with other principles also provided for in the Constitution, including the dignity of the human 
being. Therefore, it seems that the doctrine and jurisprudence have admitted that in a few 
exceptional cases the res judicata can be relativized as in the paternity investigation case, 
considering that, some time ago, there was no possibility of accurately and safely identify 
paternity because of the nonexistence of the DNA test. 

 

Keywords: Res judicata. Constitutional guarantee. Relativization. Constitutionality control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A convivência social muitas vezes revela conflitos de interesses sobre o mesmo 

bem ou valor jurídico entre duas ou mais pessoas e tais conflitos podem se transformar em 

dano real. Diante disso e mediante a provocação dos jurisdicionados, deve o Estado atuar, por 

meio do processo, manifestando seu poder de “aplicar a justiça”, a fim de restabelecer a paz 

social almejada pela ordem jurídica. 

Todo aspecto que envolve a segurança jurídica das soluções dos conflitos é 

aspiração prevista pelo processo de dar a cada um o que é realmente seu e tornar concreto, 

diante da lide, o justo, aquilo que será alcançado quando o juiz conhecer a verdade dos fatos e 

a eles atribuir a vontade prevista em lei ou nos princípios gerais do Direito. 

Na visão de Marinoni (2010, p.58-9), “a jurisdição não é apenas um meio de 

resolver litígios, mas fundamentalmente uma manifestação estatal voltada a eliminá-los, ou 

melhor, a solucioná-los definitivamente, fazendo com que os envolvidos reconheçam o seu 

fim.” Por isso, uma decisão jurisdicional, depois de exaurida toda a atividade jurídica prevista, 

deve ser capaz de eliminar o conflito jurídico de forma indiscutível e imutável. 

Nesse sentido, uma decisão produzida pelo juiz ao final do processo deve pôr fim 

à situação posta em juízo pelas partes, tornando-se definitiva, por contar com a força da 

autoridade estatal e o reconhecimento devido ao julgado, e deve ser protegida contra os 

Poderes Executivo, Legislativo e também Judiciário. 

Considerar que um Poder pudesse a qualquer hora rever sua interpretação 

significaria reconhecer que é possível ao Estado dar com uma mão e tirar com a outra. “Se 

isso fosse possível, a ideia de que a coisa julgada deve proteger o resultado prático útil do 

processo ao seu vencedor cairia por terra”, conforme destaca Mitidiero (2010, p. 321). 
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Sendo a coisa julgada um dos limites aos efeitos “ex tunc” da decisão declaratória 

de inconstitucionalidade, cabe verificar se continua sendo limite mesmo em se tratando de 

coisa julgada inconstitucional (HONÓRIO, 2008, p. 74, grifo do autor). 

Resta claro que os atos singulares que ocorreram durante o período de vigência da 

lei posteriormente considerada inconstitucional não podem ser desconstituídos 

automaticamente. 
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA COISA JULGADA 

 

O Direito Brasileiro, ao procurar compreender o tema a respeito da coisa julgada, 

espelhou-se no Direito Romano e no Direito Canônico. 

É justamente essa influência que se pretende demonstrar ao longo deste capítulo. 

2.1 A COISA JULGADA NO DIREITO ROMANO 

 

No processo civil romano, foram conhecidos três sistemas ou fases que evoluíram 

por aproximadamente doze séculos, sofrendo modificações: legis actiones (das ações da lei), 

per formulas (processo formular) e cognitio extraordinaria (cognição extraordinária). 

Segundo destaca Dellore (2013, p. 16), nos dois primeiros sistemas, no período 

que compreende o ordo judiciorum privatorum, o procedimento era dividido da seguinte 

forma: “inicialmente se realizava perante o magistrado (fase in jure) e, posteriormente, 

perante o judex (sujeito sem vínculo estatal – fase apud judiciem). No último sistema 

(cognitio extraordinaria), o procedimento ocorreria somente perante um funcionário estatal”. 

Prossegue Dellore (2013, p. 16): “no período do ordo judiciorum privatorum, a 

litis contestatio terminava a instância in jure e remetia as partes ao judex, e tinha o condão de 

extinguir a ação referente à questão discutida”. 

A regra, no Direito Romano da Era Antiga, segundo exemplifica Dellore (Era 

anterior à Lei das XII Tábuas), era a bis de eadem re ne sit actio (“não haja ação duas vezes 

sobre a mesma coisa”), posteriormente formulada como bis de eadem re ne sit judicium e 

tinha como fundamento a pacificação social, considerando não apenas a solução dos conflitos, 

mas também a imutabilidade da decisão prolatada pelo juiz (2013). 
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Como no tempo da legis actiones1 havia a impossibilidade de se ingressar com 

uma nova ação para discussão da mesma causa, caso isso ocorresse, o próprio magistrado 

deveria denegar a ação proposta pelo autor (denegatio actions2) (SOARES, 2009). 

No processo formular, o meio específico instituído pelo qual o réu apresentava 

objeções ao pedido era a exceptio, e a objeção era a mesma do sistema anterior: consumação 

da ação, vedando-se a propositura de nova ação com base na regra bis de eadem re ne sit actio 

(DELLORE, 2013). 

Na cognição extraordinária e no fim da duplicidade de fases, surge a possibilidade 

de recurso, acarretando a diferença entre sententia e res judicata. Nessa fase, a regra passa a 

se fixar na sentença, que passa a ser ato de autoridade estatal (DELLORE, 2013). 

Sabe-se que “o cerne da coisa julgada tal qual hoje se verifica surgiu nesse 

período do processo civil romano”, conforme aduz Dellore (2013, p. 18). 

A coisa julgada formal impossibilitava a revisão da sentença, mas permitia o 

reexame do mesmo litígio em nova demanda, já a coisa julgada material inviabilizava o 

conhecimento de nova demanda através de novo processo. 

Assim, após alguns séculos, e com a influência do Direito Romano, surge o 

instituto no Brasil: “a teoria da coisa julgada como presunção da verdade” (DELLORE, 

2013, p. 19, grifo do autor). Não podendo mais o autor intentar uma nova ação com as 

mesmas provas e sobre a mesma matéria, buscava-se evitar a eternização das demandas e a 

implementação da insegurança jurídica, mas não um fim às divergências apresentadas em 

discussão. 

                                                 
1 Esse processo no direito romano apresenta três características: judicial, legal e formalista. A fase judicial 
iniciava-se perante o magistrado e após perante o árbitro particular; a fase legal, inicial – prevista em regras do 
magistrado; e a fase formalista vinculava as formas e as palavras sacramentais. 
2 Impedimento de propositura de nova ação declarada de oficio pelo magistrado. 
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[...] a sentença, desde que irrevogável, é absolutamente verdadeira nos fatos 
e no direito. Essa tese acabou por provocar a afirmação exagerada de que a 
coisa julgada era capaz de fazer do preto, branco, e do quadrado, redondo. 
Esse foi o entendimento que prevaleceu na Idade Média e que perdurou por 
séculos – chegando a ser observado no Brasil até o século XIX (DELLORE, 
2013, p. 19). 

Enfim, após o trânsito em julgado, ou seja, com o fim da relação processual, a 

sentença que adquiriu a autoridade de coisa julgada e, consequentemente, “encerrou a 

presunção de verdade, obrigava o vencido a cumprir o determinado pelo juiz, pois fazia lei 

entre as partes”, nas palavras de Soares (2009, p. 39). 

Percebe-se, diante do exposto, que a coisa julgada sempre foi para o processo 

romano um instituto intimamente relacionado à autoridade estatal. Na verdade, a teoria dos 

limites objetivos e subjetivos da coisa julgada também resistiu ao tempo e chegou até nossos 

dias com o respaldo nos ensinamentos romanos. 

2.2 A COISA JULGADA NO DIREITO CANÔNICO 

 

Conhecido como o conjunto de normas que regula a vida na comunidade eclesial, 

o Direito Canônico está integrado no Código Canônico. Também, no Código, estão previstas 

as regras de direito material e processual, valendo ressaltar que o atual Código é datado de 

1983. 

Considerando que o direito material e processual canônico traz como objetivo 

principal a proteção jurídica dos fiéis, consequentemente, traz uma visão espiritual e 

sobrenatural que incide sobre suas manifestações externas, como bem destacou Soares (2009). 

Já a coisa julgada é apresentada como um atributo da função jurisdicional e tem 

como finalidade a garantia da certeza e da segurança na relação litigiosa no Direito Processual 

Canônico. 



15 
 

Segundo o Código Canônico, a formação da coisa julgada canônica poderá 

ocorrer em quatro hipóteses. 

Na primeira delas, a formação da coisa julgada3, segundo Soares (2009, p. 37), 

“só ocorrerá caso haja a reapreciação do julgamento da demanda e o resultado desse reexame 

não venha contradizer ou alterar dispositivos da decisão inicial. Para isso ocorrer, é preciso 

que os elementos presentes na decisão de primeira instância sejam observados também na 

segunda instância revisora”, considerando-se, então, a inadmissibilidade de qualquer via de 

recurso a partir daí. 

A segunda hipótese de configuração da coisa julgada canônica irá ocorrer quando 

não tiver sido interposta apelação contra a sentença dentro do prazo. O prazo previsto pelo 

Código Canônico para interposição de recurso de apelação é de 15 (quinze) dias e tem caráter 

peremptório, acarretando a preclusão temporal quando não apresentado no prazo devido e 

impossibilitando definitivamente a rediscussão da demanda, como informa Soares (2009). 

Quanto à terceira hipótese, o mesmo autor destaca que “a configuração da coisa 

julgada canônica ocorre quando, em grau de apelação, a instância se tiver tornado perempta4, 

ou se tiver havido renúncia5 a ela” (2009, p. 37-8). 

A quarta e última hipótese da coisa julgada canônica ocorre no caso de sentença 

definitiva e contra a qual não se admite apelação, valendo ressaltar que os casos em que não 

se admite apelação são taxativos6 e estão previstos no Código Canônico, segundo informa 

Soares (2009). 

                                                 
3 Trata-se da coisa julgada no Direito Canônico. 
4 Perempção: segundo o Cân. 1520 constitui uma punição à parte negligente que deixa o processo, já em grau de 
apelação, parado por seis meses. Detectada a perempção, a decisão se torna imutável, revestida do fenômeno da 
coisa julgada. 
5 Renúncia: segundo o Cân. 1524 ocorre quando as partes manifestam, por escrito, a intenção de não mais 
praticar alguns atos processuais ou todos. 
6 Segundo Cân. 1629 - Não admitem apelação: sentença viciada de nulidade, sentença do próprio Romano 
Pontífice ou da Assinatura Apostólica, sentença passada em julgado, decreto ou sentença interlocutória, sem 
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Argumenta, ainda, o autor (2009, p. 38) que no Código Canônico estão previstas 

as sentenças que nunca formam coisa julgada, ou seja, aquelas que: 

[...] derivam de causas relativas ao estado das pessoas (sagrada ordenação, 
matrimônio e profissão religiosa), incluindo as de separação dos cônjuges. 
Com efeito, nas questões de estado, pode-se recorrer ao tribunal de apelação, 
apresentando novas e graves provas ou argumentos (novis gravibus 
probationibus vel argumentis), no prazo de 30 dias, para buscar reformar a 
decisão. 

Também está prevista no Código Canônico a revisão total da sentença que formou 

coisa julgada, “desde que haja manifesta injustiça do julgado”, segundo informa Soares (2009, 

p. 39): 

A revisão deve ser requerida ao mesmo juízo que prolatou a sentença 
original, dentro do prazo de três meses, a contar do momento em que se teve 
conhecimento dos motivos ensejadores da injustiça. Tal revisão possui, em 
regra, efeito suspensivo de exigibilidade da sentença. Todavia, verificando o 
juiz que a revisão tem o objetivo apenas de atrasar a execução, pode 
determinar seu processamento, fornecendo ao requerente da revisão 
garantias necessárias para o caso de se conceder revisão. 

Isso significa que tanto o direito material quanto o processual canônico buscam a 

justiça e a verdade divina. Assim, no momento em que questões de ordem processual (entre 

elas, a coisa julgada) se contrapõem a esse ideal, devem ser modificadas. 

2.3 A COISA JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Convém ressaltar que a coisa julgada passou a ser tratada pelos processualistas 

brasileiros somente após a efetiva emancipação do Direito Processual Civil na segunda 

metade do século XIX, pois até então o seu estudo ficava a cargo dos civilistas. 

                                                                                                                                                         
valor de herança definitiva, sentença ou decreto numa causa que o direito determina que deve ser decidida com 
rapidez. 
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A coisa julgada foi objeto de estudos na doutrina internacional por vários autores, 

entre eles: Chiovenda, Carnelutti, Allorio, Couture e Fazzalari, no entanto, quem mais 

influenciou o direito processual civil brasileiro foi o jurista italiano Liebman, radicado no 

Brasil, e o processualista Lopes da Costa, um dos maiores estudiosos do direito processual 

civil brasileiro. 

O tema “coisa julgada” foi tratado em seu livro “Direito Processual Civil 

Brasileiro” de 1930 e, em sua obra “Eficácia e autoridade da sentença”, datada de 1981, 

Liebman reflete o principal pensamento dos doutrinadores brasileiros sobre o instituto da 

coisa julgada. 

As bases de sua doutrina estão centradas na teoria do processo como relação 

jurídica, conforme destacado por Soares (2009, p. 59) ao citar o conceito de Liebman: 

[...] a jurisdição como atividade dos órgãos do Estado, destinada a formular e 
atuar praticamente a regra jurídica concreta, que, segundo o direito vigente, 
disciplina determinada situação jurídica. [...] A coisa julgada consiste na 
força vinculante da declaração, quer se apresente esta por si só na sentença, 
quer seja acompanhada de efeito suspensivo da espécie indicada; este efeito 
constitutivo, pois, nada tem que ver com a coisa julgada, absolutamente 
desnecessária para que ele se possa produzir. O termo tradicional de “coisa 
julgada” poderia e deveria então substituir-se pelo mais preciso de “eficácia 
de declaração”, que indicaria, pois o efeito constante de todas as sentenças 
com o qual podem apresentar-se juntos, eventualmente, também o efeito 
constitutivo ou o executório, conforme o tipo de sentença que se considere. 

Do ponto de vista de Lopes da Costa (1982 apud SOARES, 2009, p. 74), a base 

da coisa julgada é política na acepção de garantir a imutabilidade das decisões judiciais, pois 

seria impossível acontecer a estabilização da ordem jurídica se os conflitos entre os cidadãos 

pudessem prolongar-se eternamente. 

Sustenta o autor que não há transação sobre a coisa julgada e nem renúncia, e 

estabelece a diferença existente entre coisa julgada formal e material, sendo que: a formal 

nada mais é que a preclusão – impossibilidade de modificar a decisão por ser irrecorrível ou, 
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sendo recorrível, uma vez que se esgotou o prazo do recurso; já a material é natureza da 

sentença, mas não limita os seus efeitos no âmbito processual, atuando também fora deste. 

Lopes da Costa (1982 apud SOARES, 2009, p. 75) preconiza que: “A autoridade 

da coisa julgada seria a autoridade, a lei. A lei é uma norma abstrata, um plano inacabado, um 

ente possível. A sentença é que concretiza, que completa, que a transforma num ente real. A 

sentença é lei. A lei entre as partes”. 

Em síntese, o limite objetivo da coisa julgada abrange a decisão do juiz sobre o 

pedido. “Portanto, apenas sobre o pedido e sobre as questões decididas é que recai a 

autoridade da coisa julgada” (SOARES, 2009, p. 75). 

O pedido se define por seu objeto e por seu fundamento. A coisa julgada 
encontra-se na parte dispositiva da sentença, isto é, na parte em que o juiz se 
manifesta sobre o pedido. Isso impede que a mesma questão seja de novo 
discutida em juízo de modo principal, mas também de modo incidente, como 
prejudicial (COSTA, 1982 apud SOARES, 2009, p. 75). 

Lopes da Costa (1982) afirma que em alguns casos a sentença possa alcançar o 

terceiro e, em outros, possa prejudicar indiretamente o terceiro. No entanto, seguindo o 

mesmo pensamento de Liebman, o autor acredita que não é possível estender a coisa julgada 

para terceiro, não sendo justo que os direitos deste sejam prejudicados numa relação jurídica 

da qual não participou. E, ainda, sustenta que, em uma situação nova, o terceiro poderá buscar 

dissipá-la, desde que comprove em ação autônoma o seu direito. O que seria, nas palavras de 

Lopes da Costa (1982 apud SOARES, 2009, p.76), “uma inversão do ônus de prova”. 

É evidente a opção do processualista Lopes da Costa pela política de 

imutabilidade da autoridade da coisa julgada, em nome da garantia e da efetividade do 

pronunciamento jurisdicional, bem como da segurança jurídica, destacada como superior à lei 

para que não haja permissão de discussão da causa por um tempo infindável. No entanto, 

admite que, em “determinadas hipóteses, dependendo da nulidade ou da injustiça da sentença, 
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a lei fornece um remédio extraordinário, no caso, um misto entre um recurso e uma ação, que, 

no Brasil, recebeu o nome de ação rescisória”, destaca o doutrinador Soares (2009, p. 77, 

grifo do autor). 

Podemos observar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 467, define: 

“Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, 

não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 

O termo “eficácia” utilizado no dispositivo legal (ao invés do termo “qualidade”) 

sofreu várias críticas pelos doutrinadores, porque na verdade a atual legislação processual não 

adotou nenhuma teoria em específico. As alterações atécnicas7 que foram impostas ao atual 

texto resultaram em algo sem qualquer embasamento teórico. 

O Código de Processo Civil “define a coisa julgada como aptidão da sentença 

para gerar efeitos imutáveis e indiscutíveis, sendo que esse conceito, apesar de ter sido 

incialmente inspirado em Liebman, em verdade não se filia a qualquer doutrina já existente”, 

segundo afirma Dellore (2013, p. 36). 

Contudo, há posições distintas e a doutrina majoritária aponta que a teoria de 

Liebman é a adotada em nosso País, ou seja, apesar do teor da legislação8, a Teoria 

Liebmaniana9 influenciou e ainda influencia de forma considerável o pensamento jurídico 

nacional. 

O atual projeto do novo Código de Processo Civil10 que tramita no Congresso 

define coisa julgada em seu artigo 489 da seguinte maneira: “Denomina-se coisa julgada 

material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a 

recurso” (Dellore, 2013). 
                                                 

7 Palavra usada por Luiz Dellore (2013, p. 36) para justificar a falta de entendimento técnico nas alterações do 
anteprojeto do atual código. 
8 CPC 1973, art. 457, que não encampou a doutrina de Liebman (DALLARE, 2013). 
9 Pensamento de Enrico Tullio Liebman que influenciou o processo civil brasileiro. 
10 PL 166/2010 Senado Federal; PL 8046/2010 Câmara Federal. 
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Observa-se que o projeto procura se aproximar da teoria de Liebman, propondo 

um conceito legal de coisa julgada ao substituir o termo eficácia por autoridade, mas, por 

outro lado, insiste na imutabilidade da sentença, somente na substituição desse termo por 

decisão de mérito, o que poderá efetivamente dominar acórdão e decisões monocráticas, 

segundo o pensamento de Dellore (2013, grifo nosso). 

Na verdade, é a partir da teoria de Liebman que se diferenciarão claramente as 

ideias de eficácia natural da sentença e de autoridade da coisa julgada, enquanto qualidade dos 

efeitos da sentença. 

3 A COISA JULGADA NO DIREITO COMPARADO 

 

O Direito Brasileiro, ao procurar compreender o tema a respeito da coisa julgada, 

espelhou-se no Direito Romano e no Direito Canônico, como já mencionado, mas também 

sofreu influência do Direito Português, Francês, Alemão e, atualmente, do Direito Norte-

americano, conforme se passará a demonstrar neste capítulo. 

3.1 A COISA JULGADA NO DIREITO PORTUGUÊS 

 

Nosso Direito traz semelhanças com o instituto da coisa julgada no Direito 

Português. Embora eles utilizem a expressão “caso julgado”, essa terminologia se justifica 

como forma de ressaltar o encerramento e a impossibilidade de revisão de decisões judiciais 

transitadas em julgado, segundo Soares (2009). 

O caso julgado na doutrina processual portuguesa tem como objetivo demonstrar 

a boa administração da justiça e a funcionalidade da paz social. Além de evitar que uma 

mesma ação seja instaurada novamente, impede que sobre a mesma situação recaiam soluções 
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contraditórias e garante a resolução definitiva dos litígios que os tribunais, como órgãos de 

soberania, são chamados a decidir. 

Neste contexto, Soares (2013, p. 90) explica que: “o caso julgado é um instituto 

de natureza processual que expressa um valor de segurança e certeza jurídica” para o Direito 

Português. 

Conforme destaca Sousa (1997 apud SOARES, 2009, p. 91): 

O caso julgado traduz-se na inadmissibilidade da substituição ou 
modificação da decisão por qualquer tribunal (incluindo aquele que a 
proferiu) em consequência da insusceptibilidade da sua impugnação por 
reclamação ou recurso ordinário. O caso julgado torna indiscutível o 
resultado da aplicação do direito ao caso concreto, que é realizada pelo 
tribunal, ou seja, o conteúdo da decisão deste órgão. 

De acordo com o Código Processual Português, destacado pelo autor Soares 

(2009), a importância dada ao caso julgado pela legislação portuguesa verifica-se na 

possibilidade de interposição de recurso ordinário, independentemente do valor da causa, 

quando tenha por fundamento a ofensa de caso julgado. 

Essa possibilidade ressalta o valor jurídico-constitucional desse instituto, embora 

a relevância constitucional do caso julgado não autorize a retroatividade das decisões jurídicas 

que se basearam em normas declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional 

Português. 

O caso julgado pode ser formal ou material: o formal só é vinculativo no próprio 

processo em que a decisão for proferida e o material é suscetível de valer num processo 

distinto daquele em que foi proferida a decisão transitada em julgado. 

Diante disso, “tanto as decisões de forma, como as de mérito, são, quando 

transitadas, vinculativas no próprio processo em que foram proferidas, mas só as decisões de 
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mérito podem ser obrigatórias num outro processo”, segundo Sousa, na avaliação do artigo 

671 do Código de Processo Civil (1997 apud SOARES, 2009, p. 93). 

O Tribunal pode, ex officio, verificando que existe uma ação que pretende 

rediscutir uma matéria que já possui decisão transitada em julgado, arguir a “excepção 

peremptória do caso julgado”, que está prevista na legislação processual portuguesa. 

O caso julgado não pode ser modificado processualmente pelas partes, mas elas 

podem regular uma situação jurídica que se encontre na sua disponibilidade de forma 

diferente do disposto na decisão transitada em julgado (SOARES, 2009). 

A atividade jurisdicional conclui-se após o pronunciamento da decisão judicial de 

primeiro grau, impossibilitando que o juiz possa voltar a se pronunciar sobre a matéria 

apreciada. 

Dessa conclusão decorrem dois efeitos: o negativo, que é a impossibilidade de o 

próprio juízo que proferiu a decisão tomar a inciativa de modificá-la ou revogá-la; e o 

positivo, que é a vinculação desse tribunal à decisão por ele proferida. 

São esses efeitos processuais – negativo e positivo – que são caracterizados pelo 

caso julgado. Quando esses efeitos não são respeitados podem acontecer decisões 

contraditórias, e, ocorrendo decisões conflitantes, vale aquela que primeiramente transitar em 

julgado. 

Cabe ressaltar que no Direito Processual Português: 

O critério adotado para a solução de decisões contraditórias permite o 
entendimento de que é possível uma segunda ação idêntica à primeira ter sua 
decisão judicial passada em julgado em data anterior à decisão judicial da 
primeira ação, em virtude da ausência de interposição de recurso. Por 
disposição legal, essa é que valerá para fins de cumprimento da sentença 
(SOARES, 2009, p. 94). 
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Assim, em visão sintética, o caso julgado incide sobre uma decisão que deve 

considerar a matéria de fato, tal como ela se apresenta no momento do encerramento da 

discussão. 

O caso julgado, em regra, apenas vincula as partes da ação, não podendo afetar 

terceiros. Assim, eles não podem ser prejudicados e nem beneficiados pelo caso julgado de 

uma decisão proferida numa ação em que não participaram e nem foram chamados a suceder. 

Contudo, apesar da previsão legal e constitucional de proteção ao caso julgado no 

Direito Português, ainda há possibilidade de ocorrer violações e, diante disso, é necessário 

que haja mecanismos processuais que tornem exequível o controle de constitucionalidade das 

decisões transitadas em julgado. 

3.2 A COISA JULGADA NO DIREITO FRANCÊS 

 

Para Soares (2009), existe uma valorização do direito material em detrimento do 

direito processual para os franceses e isso se dá devido à teoria desenvolvida por Pothier e 

Savigny: Teoria do processo como contrato e como quase contrato. 

Na França, as regras processuais são objeto de decretos de competência do 

Executivo e visam ao acesso à justiça – facilidade dos cidadãos para acionar o Judiciário – e à 

efetividade do processo – possibilidade de se conseguir a realização da prestação jurisdicional 

sem se preocupar com a qualidade da decisão. 

Na visão de Barbosa Moreira (2007 apud SOARES, 2009), os processualistas 

brasileiros não tem estudado muito o Direito Processual Francês e, para tanto, ele aponta dois 

fatores. 
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Primeiro, considerando que a base processualista civil francesa veio do Código 

Napoleônico de 1.806 e persistiu até o fim do Século XX, imune a qualquer influência de 

ideias mais novas. Em segundo, a falta de repercussão desde a segunda metade do Século XIX 

acerca de temas como: natureza da ação, objeto do processo ou litígio, relação jurídica 

processual, pressupostos processuais da coisa julgada material e outros tantos. 

[...] muitos juristas franceses entendem que o Processo se resume a 
procedimento, não merecendo o status de ciência. [...] Não há no Processo 
Civil Francês preocupação com tecnicismo, sendo, aliás, a própria redação 
do Novo Código de Processo Civil – NCPC – francês tida como de pouca 
técnica, se comparada com o Código Italiano e até com o brasileiro. 
(SOARES, 2009, p. 101). 

Com a nova edição do Código de Processo Civil Francês, foram tomadas outras 

medidas com o objetivo de realizar uma reforma da Justiça: 

Através do Decreto n. 98-1.231/1998, inspirado em reformas processuais de 
outros países que estão na vanguarda do estudo do direito processual, 
permitindo que a conciliação das partes pudesse ser feita tanto pelo juiz 
quanto por um conciliateur de justice, designado informalmente pelo órgão 
judicial, com o consentimento das partes, inicialmente se deixou influenciar 
pela ideia de aperfeiçoar a tutela de urgência, facilitando a conversão da 
ordonnance de référé em julgamento de mérito. O juiz que profere a 
ordonnance passou a poder, a requerimento da parte e reconhecida a 
urgência, remeter a causa, diretamente, ao órgão competente para julgá-la, 
fixando, desde logo, a data da audiência, de tal modo que assegure ao outro 
litigante tempo suficiente para preparar a defesa. O decreto também 
aumentou os poderes do juiz em matéria de solução de questões processuais 
e aperfeiçoou a disciplina da instrução probatória (BARBOSA MOREIRA, 
2007 apud SOARES, 2009, p. 102). 

Observa-se que o Processo Civil Francês rege-se pelo informalismo. Entretanto, 

de acordo com o Decreto citado, é obrigatório para o autor, ao especificar o objeto do pedido, 

indicar os respectivos fundamentos de fato e os de direito, mas, “isso não acarretou, para o 

órgão judicial, a impossibilidade de dar à sentença o fundamento de direito a seu ver correto e 

de modificar a qualificação jurídica dos fatos alegados” (BARBOSA MOREIRA 2007 apud 

SOARES, 2009, p. 103). 
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Isso significa que as mudanças efetivadas no Processo Civil Francês vêm atender 

uma busca pela celeridade e pelo acesso à justiça, corrigindo o atraso no qual se encontrava. 

Também as sentenças proferidas no processo devem ser fundamentadas de acordo com a 

seguinte estrutura: relatório, fundamentação e uma parte dispositiva. 

Nesse sentido, nas causas de pequeno valor, não cabe apelação, transitando em 

julgado no primeiro e único grau de jurisdição, sendo uma forma de desafogar as Cortes de 

Apelação e Cortes de Cassação11. 

No Código Francês, coisa julgada é entendida como um instituto ligado ao Direito 

Privado, com efeitos inter partes, não podendo beneficiar e nem prejudicar terceiros. Ainda 

assim, a coisa julgada, na França, é considerada qualquer coisa mais que se junta aos efeitos 

da sentença para conceder estabilidade à decisão judicial e tem como efeito impedir que as 

partes recomecem um novo processo, sendo que é pela força obrigatória da decisão, em razão 

da presunção de verdade, que se identifica a autoridade da coisa julgada. 

Em síntese, as sentenças revestidas de coisa julgada são imodificáveis, com 

exceção para os casos de flagrante injustiça, em que é admitida a impugnação através do 

procedimento chamado requête civile, que tem semelhança com a ação rescisória do Direito 

Processual Civil Brasileiro. 

3.3 A COISA JULGADA NO DIREITO NORTE-AMERICANO (EUA) 

 

O Direito Processual Civil norte-americano é oriundo do modelo inglês e está 

fincado na ideia de precedentes (common law), derivada da corrente de pensamento jurídico 

                                                 
11 São aquelas que só julgam matéria de fundo, ou seja, de mérito, não a de fato. Objetiva manter a unidade 
jurisprudencial. 
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denominada realista12 – uma interpretação evolutiva do Direito que contraria o 

tradicionalismo jurídico das Cortes. 

O precedente é uma decisão proferida em sede judicial, que vincula as posteriores, 

independentemente da hierarquia dos órgãos julgadores, ou seja, o juiz decide para aquele 

caso concreto um direito singular e vinculante. 

O Direito Processual Civil norte-americano também segue o instituto inglês 

“equity”, em que o juiz conduz o julgamento e não há tribunal do júri, cabendo ao magistrado 

apreciar todas as questões de fato e de direito. 

A grande maioria do processo civil americano radica no “equity”. De acordo com 

Soares (2009, p. 107): 

A cultura norte-americana é caracterizada pelo excepcionalismo, razão pela 
qual se teria fixado nos parâmetros dessa excepcionalidade ontológica. Essa 
assertiva se comprova pela forma de como são conduzidos os processos, 
mesclados de tradição e inovação, oralidade e formalismo, sentimentalismo e 
objetividade. Ainda, [...] remete à ideia de velocidade e baixo custo na 
prestação jurisdicional, que tem por propósito tentar garantir celeridade à 
prestação jurisdicional.  

Assim, para dar efetividade à prestação jurisdicional, eles simplificaram as formas 

de pedido e as emendas a requerimentos são aceitas com liberdade, além do litisconsórcio 

(ativo e passivo), que é amplamente reconhecido com o intuito de evitar a proliferação de 

ações com o mesmo objeto e partes. 

Nesse sentido, sustenta Soares (2009, p. 107): 

O sistema processual norte-americano oferece aos litigantes maior 
autonomia, devido a sua característica multiforme. É mínima a interferência 
do judiciário na fase preparatória. As partes são facultadas a investigar os 

                                                 
12 É uma corrente doutrinária surgida nos Estados Unidos na primeira metade do século XX que centraliza o 
estudo do direito na atuação do juiz, considerando o direito aplicado concretamente - e não a moral, a justiça ou 
as normas jurídicas – objeto central de pesquisa jurista. 
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fatos, apresentar provas, deduzir argumentos legais. A concentração na 
oralidade reveste os eventos dramáticos de um imaginário teatro de justiça. 

Todos os procedimentos são investigados previamente e tem como finalidade 

propiciar às partes uma revisão de todas as portas antes do julgamento. 

Aos advogados é permitido obter informação e investigar documentos em 

momentos que antecedem ao julgamento (SOARES, 2009, p. 108). 

As partes litigam, investigam os fatos, apresentam provas, deduzem argumentos 

legais. Já o juiz é neutro, passivo. 

Percebe-se o desaparecimento do tribunal do júri norte-americano nos feitos civis, 

uma vez que, para sua formação, são exigíveis várias etapas de organização, o que acaba 

gerando alto custo. 

Entende Soares: 

[...]. Contudo, é preciso advertir quanto às dificuldades relativas ao estudo 
comparado da coisa julgada, ainda mais quando se enfrenta o sistema norte-
americano. Nos países em que vige o sistema da common law, acima da 
legislação e acima de qualquer outra fonte do direito está o caso julgado 
pelas cortes, que cria precedentes e faz direito. Nesse sentido, a coisa julgada 
desempenha um papel que transcende as partes envolvidas no caso posto ao 
crivo judicial (2009, p. 109). 

O conceito jurídico de coisa julgada no sistema norte-americano assume 

diferentes contornos. Podemos verificar o uso de vários princípios para a busca de uma 

definição abrangente, no entanto, a jurisprudência prevalece como fonte primária de 

observação. 

A coisa julgada não desempenha a mesma função no sistema jurídico norte-

americano da que desempenha nos países de tradição romano-germânica. Portanto, nos países 

da common law, significa os efeitos de uma decisão judicial sobre todos os litígios imediatos, 

servindo de fonte do direito, fazendo lei entre as partes. Já no nosso sistema romano-
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germânico, as decisões judiciais tendem a fazer lei apenas entre as partes envolvidas e não 

interferem na solução de outras demandas. 

A influência da globalização gerou um maior diálogo entre os sistemas romano-

germânicos (civil law) e a common law, e, consequentemente, acabou por criar a ideia da 

súmula vinculante no Brasil. 

Retomando o Direito norte-americano, sobre a coisa julgada, podemos verificar 

que se pode falar em duas espécies distintas: a res judicata, também conhecida como claim 

preclusion e o colateral stoppel, chamado de issue preclusion. 

Nesse sentido, podemos comparar com a estrutura da coisa julgada no 

ordenamento jurídico brasileiro a claim preclusion como a coisa julgada material. 

Ressaltando, ainda, que o Direito norte-americano estimula a economia processual, ao obrigar 

que o cidadão leve ao Poder Judiciário, no mesmo processo, todas as pretensões relacionadas 

ao caso discutido. Dessa forma, ocorre preclusão (claim preclusion) de todos os pedidos 

(SOARES, 2009, p. 112). 

Fica evidente, que, “no Direito Norte-americano, a coisa julgada não assume a 

rigidez formalista característica dos países da família romano-germânica” (SOARES, 2009, p. 

112). 

Sendo assim, na hipótese de ocorrer conflito com interesses sociais ou particulares 

considerados como de maior importância, admite-se a relativização do instituto. Em uma nova 

ocorrência, a solução será encontrada através de uma avaliação do caso concreto e dos 

interesses em conflito. 
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3.4 A COISA JULGADA NO DIREITO ALEMÃO 

 

Alguns doutrinadores brasileiros como Pontes de Miranda, Ovídio Batista e 

Araken de Assis seguem a primeira corrente doutrinária dos alemães Hellwig e Rosenberg, 

que sustentam ser a coisa julgada um efeito da decisão. 

Tal corrente restringe a coisa julgada ao elemento (efeito ou eficácia) declaratório 

da decisão, ou seja, nada apaga aquilo que o juiz declarou. 

Liebman não partilha da concepção alemã, pois afirma que não se pode confundir 

os efeitos da sentença (mais precisamente o efeito declaratório) com a autoridade da coisa 

julgada (no caso, a imutabilidade). E nesse sentido, destaca: “identificar-se a declaração 

produzida pela sentença com a coisa julgada significa, portanto, confundir o efeito com um 

elemento novo que o qualifica” (DELLORE, 2013, p. 42). 

Na Alemanha, a pedido do juiz ordinário, o controle de constitucionalidade 

abstrato e concreto das normas é realizado pelo Tribunal Constitucional Federal, durante o 

curso do processo comum. Portanto, no sistema alemão, o juiz ordinário está proibido de 

tratar da questão constitucional, embora deva, ao se deparar com uma questão deste porte, 

suspender o processo e remeter a questão à apreciação do Tribunal Constitucional. 

Diante disso, verifica-se que a situação alemã é radicalmente contrária à brasileira, 

seguindo o argumento de que o juiz e o tribunal não podem sequer decidir sobre a 

inconstitucionalidade. O fato é: como se daria então a discussão acerca da retroatividade da 

decisão de inconstitucionalidade sobre a coisa julgada? 

Nas palavras de Marinoni (2013, p. 43): “Se é verdade que o juiz ordinário, no 

direito alemão, está proibido de tratar da questão de inconstitucionalidade, isto não quer dizer 

que ele não possa deixar de percebê-la, aplicando uma lei inconstitucional”.  
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Ainda, nesse sentido, Marinoni (2013, p. 43) aduz que, na Alemanha, “a questão 

da retroatividade da decisão inconstitucionalidade, ou melhor, as dimensões temporais da 

decisão de inconstitucionalidade não estão reguladas na Constituição, mas sim na Lei do 

Tribunal Constitucional Federal”. 

Importante ressaltar que a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade 

em relação às decisões passadas na legislação alemã foi inspirada no receio de que se desse a 

uma declaração de inconstitucionalidade um resultado que destruísse a coisa julgada. Logo, 

verifica-se que o legislador adotou medidas que objetivassem a paz e a segurança jurídicas, 

tendo como princípio central que as decisões não mais impugnáveis, que se baseiam em uma 

norma que tenha sido declarada nula, devem permanecer intocadas. 

Todavia, o legislador alemão definiu uma exceção a essa regra quando se tratar de 

direito criminal (sentença penal), quando se fala na possibilidade de retroatividade da lei 

penal benéfica. Assim, na Alemanha, a questão da retroatividade penal benéfica tem natureza 

infraconstitucional, pois advém do Código Penal Alemão. 
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4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A COISA JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Por certo, a coisa julgada não é garantia de justiça, mas sim, de certa segurança 

jurídica, ao passo que impõe o manto da imutabilidade àquela decisão judicial que é 

irrecorrível. 

 

4.1 A SENTENÇA E A COISA JULGADA 

 

A coisa julgada integra o ordenamento jurídico desde a formação do Estado, mas 

foi apenas com a Constituição de 1934 que passou a ser garantia constitucional (“art. 113, § 

3.º A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”). 

Ainda, seguindo a garantia constitucional, o Código de Processo Civil de 1939 

apresentou o marco da coisa julgada em seus limites subjetivos e objetivos, declarando assim 

a impossibilidade de cabimento de ação rescisória para modificação da coisa julgada com 

fundamento em injustiça nas decisões ou em má apreciação de prova, como verificamos em 

seu texto legal: “Art. 800. A injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea 

interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 

Como vimos anteriormente, a teoria de Liebman, quando trata da sentença e da 

coisa julgada, foi recepcionada pelo Direito Brasileiro. 

Segundo a professora Teresa Arruda Alvim Wambier (2003, p. 19), depois de 

Liebman, passou-se a afirmar que a coisa julgada não é um efeito da sentença, mas uma 

qualidade que se agrega aos efeitos da sentença. 
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A professora (2003) destaca também que essa forma de identificar a coisa julgada 

por Liebman não é unânime entre nossos doutrinadores, sendo inclusive alvo de crítica feita 

por Paulo Roberto de Oliveira Lima, apoiado por Pontes de Miranda: “[...] embora se possa 

ver na coisa julgada uma adjetivação relativa aos efeitos da sentença, não se pode deixar de 

dizer que se trata de um dos efeitos da sentença”. 

É importante ressaltar que toda concepção relativa à sentença e à coisa julgada no 

nosso ordenamento jurídico tem como direção a teoria da relação jurídica, que sofreu 

aprimoramentos pelos doutrinadores brasileiros. 

Até o ano de 2005, o Código de Processo Civil, em conformidade com a relação 

jurídica, estabelecia que a sentença era o ato do juiz que extinguia o processo com ou sem o 

julgamento do mérito. 

Com o advento da reforma processual de 2005, um novo significado do termo 

“sentença” foi introduzido no Direito Pátrio. 

A sentença que resolve o mérito não mais põe fim ao processo, mas permite a 

instauração de uma nova fase, qual seja, a do “cumprimento de sentença”. Somente a sentença 

que julga as questões processuais é que coloca fim ao processo (SOARES, 2009, p. 115). 

Tal mudança do aspecto legal no conceito de sentença estabelecida pelo legislador 

teve como finalidade a celeridade processual, tornando o processo mais eficaz no que diz 

respeito à fase de cumprimento da obrigação estipulada na decisão judicial. 

No entanto, na concepção de Soares (2009, p. 115-6): 

A caracterização do termo “sentença”, introduzida pela nova sistemática 
processual brasileira, pautou-se pelo conteúdo das decisões, e não mais por 
sua finalidade, como era no Código de Processo Civil (lei original). Nesse 
sentido, incorreu o legislador brasileiro, uma vez mais, em equívoco, pois 
acabou por ressuscitar problemas processuais que já estavam sepultados. 



33 
 

Nesse sentido, a nova conceituação de “sentença” pelo legislador confirma a 

fidelidade aos ensinamentos da teoria da relação jurídica, que permite uma centralização do 

poder de decisão nas mãos do magistrado: a sentença como ato do juiz que tem como 

principal efeito pôr fim ao processo em primeiro grau de jurisdição. 

Na visão de Teresa Alvim (1986, p. 177), a sentença não deve ser definida por seu 

efeito de “pôr fim ao processo em primeiro grau de jurisdição”. Serão sentenças, assim, os 

atos do juiz que tiverem por conteúdo algumas das matérias elencadas nos artigos 267 e 269 

do Código de Processo Civil, no capítulo que trata da extinção do processo. 

As sentenças são classificadas a partir de critérios diversos. Quanto à natureza de 

seus efeitos, por exemplo, elas podem ser: declaratórias, constitutivas e condenatórias e, vale 

ressaltar, que no caso das sentenças condenatórias e constitutivas há um quê de 

declaratoriedade. 

Ainda considerando essa classificação, pode-se dizer que só as sentenças 

condenatórias constituem um título executivo e, segundo a doutrina, são imprescritíveis 

(pensamento quase unânime). 

Tanto as sentenças condenatórias quanto as constitutivas têm efeitos “ex nunc” 

(isto é, produzidos dali para frente), já nas sentenças declaratórias os efeitos são “ex tunc” 

(isto é, retroativos). 

Logicamente, a classificação que mais interessa ao tema ora analisado é a que 

parte de outro critério, qual seja, o da natureza do conteúdo sobre o qual abordam as 

sentenças. 

Quanto a esse critério, temos as sentenças processuais (terminativas) e as de 

mérito (definitivas), sendo que as processuais estão previstas no artigo 267 do Código de 

Processo Civil e as de mérito no artigo 269 do Codex. 
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As sentenças processuais são aquelas em que o juiz dá por ausentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais positivos (capacidade do autor) ou pressupostos 

processuais negativos (litispendência). Já as sentenças de mérito são aquelas em que o 

magistrado define a própria controvérsia, resolvendo efetivamente o pedido (daí, a expressão 

“sentença definitiva”). 

Também são de mérito as sentenças em que o juiz endossa a manifestação de 

vontade de uma das partes ou de ambas, no sentido de resolver o caso concreto controvertido. 

No Código de Processo Civil vigente, as sentenças processuais não fazem coisa 

julgada, de regra, diferentemente do que ocorre com as sentenças de mérito, que fazem coisa 

julgada material, com exceção de alguns casos excepcionais com previsão legal expressa, 

como é o caso das sentenças que julgam improcedente a ação popular por insuficiência de 

provas. 

Teresa Alvim (1986, p. 179) afirma que a coisa julgada é uma qualidade que se 

agrega aos efeitos da sentença. Esta qualidade consiste na “estabilidade” e diz respeito aos 

efeitos da sentença que, como se viu, podem ser declaratórios, constitutivos ou condenatórios. 

As sentenças, segundo o artigo 458 do Código de Processo Civil, são compostas 

de três elementos: relatório, fundamentação e decisório. 

O relatório é a parte da sentença em que constam os fatos que foram trazidos à 

apreciação do Judiciário. 

A fundamentação, para a maioria da doutrina mais moderna, tem que ser racional, 

aceitável, justificável, mas não lógica necessariamente, pois, segundo Teresa Alvim (1986, p. 

180), a lógica é uma das províncias da razão, mas não a única. 
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Se, para decidir, o juiz fizesse uma operação lógica, teria de levar em conta 

exclusivamente as premissas, mas sabemos que o juiz, diante da decisão, leva em conta além 

dos fatos e da lei, os valores éticos, sociais e políticos, quando necessário. 

Na verdade, a fundamentação é necessária à sentença, é o texto máximo que lhe 

confere razoabilidade e a que tem de se submeter os atos de autoridade em um Estado 

Democrático, que é um Estado que se justifica e que presta contas, nas palavras de Teresa 

Alvim. 

Finalmente, as sentenças devem possuir o decisório, onde o juiz decide a lide, o 

mérito da ação. Ele somente vai resolver as questões no “decisum” se elas forem consideradas 

itens do pedido ou os próprios pedidos. 

É no decisum que recai a coisa julgada. Nesse aspecto, o Código de Processo 

Civil, em seu artigo 469, é expresso, pois afirma que só fica acobertado pelo manto protetor 

da coisa julgada o decisório, a parte dispositiva da sentença. 

Entende Teresa Alvim que a coisa julgada é um instituto que se liga à ideia de 

imutabilidade ou estabilidade dos efeitos da sentença. Para ela, adotá-la ou não é uma questão 

de opção político-jurídica, pré-legislativa (inclusive, os limites objetivos e subjetivos que o 

legislador impõe à coisa julgada são opcionais). E completa dizendo que a figura da coisa 

julgada é quase que uma exigência prática imposta pela própria razão de ser do Direito, que é 

a de criar a paz social (1986, p. 183). 

O instituto da coisa julgada tutela o princípio da segurança jurídica em sua 

dimensão objetiva e aduz que as decisões jurídicas são definitivas e imodificáveis. Nesse 

sentido, verifica-se que, uma vez produzida a coisa julgada material, nada mais será possível 

fazer para se alterar a decisão. 
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Nas palavras de Marinoni, “[...] Sem coisa julgada material não há ordem jurídica 

e possibilidade de o cidadão confiar nas decisões do Judiciário. Não há, em outras palavras, 

Estado de Direito” (MARINONI, 2010, p. 67).  

Em resumo, podemos observar que o princípio da segurança jurídica é elemento 

essencial ao Estado Democrático de Direito. Assim, considerado o princípio, nota-se a 

irrelevância da menção expressa na Constituição Federal acerca da coisa julgada – muito 

embora a Constituição Federal Brasileira o faça, no artigo 5º, inciso XXXVI, no sentido de 

não permitir à lei retroagir para atingir a coisa julgada (WAMBIER, 2003, p. 22). 

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, versa: “a lei não 

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

De acordo com Barroso, a coisa julgada merece uma proteção muito especial e o 

entendimento corrente é no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade de uma 

norma não teria a prerrogativa de destruir a coisa julgada que com base nela se formou (2002 

apud WELSCH, 2008, p. 67). 

Seguindo tal entendimento, Ada Pellegrini Grinover entende que a coisa julgada é 

uma exigência essencial à segurança jurídica, tendo previsão expressa na Constituição Federal 

(artigo 5º, inciso XXXVI). 

Desse modo, para que fosse possível conceber a desconstituição da coisa julgada, 

seria necessária a ocorrência de vícios muito graves, que induzissem a uma ponderação de 

valores entre a segurança e a justiça, pendendo a balança para a última (1997 apud WELSCH, 

2008, p. 67). 

“A respeito dos vícios, os mais comuns de que pode padecer uma sentença são 

frutos da ruptura com o princípio da congruência, congruência esta que deve haver entre o 

pedido e o decisório”, como ressalta Teresa Alvim (1986, p. 185, grifo do autor). 
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Nesse sentido, não existindo a correlação, a sentença será infra (ou citra), ultra ou 

extra petita. Esses vícios são intrínsecos à sentença e a tornam nula. 

Há outros vícios intrínsecos que também nulificam a sentença como a falta, a 

insuficiência ou a inadequação da fundamentação e a falta de relatório. 

Em alguns casos, as sentenças podem sofrer vícios graves que as desconfigurem e 

que as descaracterizem como tal, como, por exemplo, a falta de decisório, e também há vícios 

extrínsecos à própria sentença que a desidentificam, como: defeitos do próprio processo que o 

tornam juridicamente inexistente. 

Estas sentenças, que juridicamente não são sentenças, não podem ser objeto de 

ação rescisória, pois podem ser atacadas por ação declaratória – que pode ser movida a 

qualquer tempo, por ser imprescritível. 

4.2 A COISA JULGADA E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

A Constituição Federal de 1.988 consagrou um modelo híbrido de controle, 

mantendo os controles difuso e concentrado. 

Em relação ao modelo difuso, a Nova Carta seguiu basicamente o modelo 

anterior: possibilidade de apreciação da constitucionalidade por qualquer juiz no julgamento 

do caso concreto (controle difuso incidental), cláusula de reserva de plenário e possibilidade 

de suspensão da lei declarada inconstitucional pelo Senado Federal. 

De acordo com Dellore (2013, p. 372-3): 

Diversas alterações ocorreram na Constituição de 1988, que consagrou o 
modelo misto de controle, com institutos do modelo difuso e do modelo 
concentrado convivendo. Em relação ao controle difuso, basicamente houve 
a reprodução do que já existia nas Constituições anteriores (possibilidade de 
o STF controlar a constitucionalidade via recurso extraordinário, de forma 
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difusa-concreta-incidental). Já em relação ao controle concentrado, ocorreu 
uma série de inovações. Logo, é possível destacar um maior prestígio deste 
último. 

Em se tratando do controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal atribui 

efeitos vinculantes também aos fundamentos determinantes da decisão e os aplicam às ações. 

Nessa hipótese, o STF “vem entendendo que a razão da decisão passa a vincular outros 

julgamentos” (LENZA, 2008, p. 171, grifo do autor). 

Ainda quanto aos motivos determinantes ou especificamente quanto à teoria dos 

motivos determinantes, Barroso (2007, p. 184) afirma: 

[...] por essa linha de entendimento, tem sido reconhecida eficácia vinculante 
não apenas à parte dispositiva do julgado, mas também aos próprios 
fundamentos que embasaram a decisão. E resume: juízes e tribunais devem 
acatamento não apenas à conclusão do acórdão, mas igualmente às razões de 
decidir. 

Os motivos determinantes anteriormente citados por Barroso constituem a 

chamada “Teoria da transcendência dos motivos determinantes”. Tal teoria tem sido 

defendida por parte da doutrina, inclusive por decisões do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de que também o ratio decidendi (os motivos determinantes), no controle difuso de 

constitucionalidade, passem a produzir efeitos erga omnes, vinculantes. 

Considerando, a teoria da transcendência dos motivos determinantes da 
decisão, proferida no controle difuso de constitucionalidade, implica 
verdadeira alteração na interpretação do art. 52, inc. X, da Constituição 
Federal13, de maneira que a suspensão da norma deixe de ser uma faculdade 
do Senado, passando a referida Casa Legislativa a ficar vinculada à decisão 
do STF, que apenas daria “publicidade” àquela decisão (DANTAS, 2010). 

Contudo, Dantas (2010) aduz: 

                                                 
13 Art. 52 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Senado Federal: 
X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 
Supremo Tribunal Federal.  
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Parece-nos que a Constituição, ao menos nos termos atuais, não permite a 
aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, em relação 
ao controle difuso de constitucionalidade. Para que tal fosse possível, seria 
necessária verdadeira alteração do texto constitucional, notadamente no que 
se refere ao artigo 102, § 2º14, e também ao artigo 52, inc. X. 

Assim, a eficácia erga omnes e os efeitos vinculantes somente se aplicam no 

controle concentrado de constitucionalidade, e não no controle difuso. 

Segundo os doutrinadores, o que se busca com a nova interpretação dos efeitos de 

inconstitucionalidade no controle difuso é fornecer características objetivas a esta modalidade 

de controle, ampliando os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade e, assim, torná-

los semelhantes aos efeitos obtidos no controle concentrado. 

O controle da constitucionalidade é dever de todo e qualquer juiz, no Brasil, por 

isso ele é conhecido como difuso. Diante disso, Marinoni (2013, p. 50) afirma: “[...] no 

sistema em que o juiz e o tribunal têm o poder e o dever de tratar da questão constitucional, 

não há como conferir à declaração de inconstitucionalidade o status de alegação obstaculizada 

da execução da sentença”. 

Percebe-se que o controle concentrado, quando comparado ao controle difuso, 

desponta para outra espécie de relação entre o juiz e a lei ou entre o Judiciário e o Legislativo. 

Nesse sentido, Marinoni (2013, p. 53) questiona: 

[...] o que significa dizer que no controle difuso, o juiz e os tribunais tem 
poder para interpretar a lei para aplicá-la ou não, enquanto, no sistema de 
controle concentrado, o juiz ordinário não tem poder para tratar, mesmo 
incidentalmente ao caso concreto, da questão de inconstitucionalidade? 

E conclui: 

                                                 
14 Art. 102 da Constituição Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 
§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal (Emenda Constitucional n. 45 de 2004). 
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Isto quer dizer que, no controle concentrado, está presente a doutrina da 
supremacia da lei ou da radical separação entre os poderes, não sendo 
injustificado aí falar em uma verdadeira presunção de validade das leis – 
com efeitos para todos os juízes, com exceção da Corte Constitucional – e de 
uma marcante e quase absoluta afirmação do Legislativo sobre o Judiciário 
(MARINONI, 2013, p. 54). 

No controle difuso de constitucionalidade, a decisão acerca da 

inconstitucionalidade da norma não fará coisa julgada material, considerando a posição da 

doutrina clássica, ao menos, pois não constou da parte dispositiva da sentença, tendo sido 

apreciada apenas em caráter incidental, ou seja, como questão prejudicial ao exame do mérito 

propriamente dito (DANTAS, 2010). 

Diante disso, a questão da inconstitucionalidade da norma poderá ser novamente 

apreciada em outro processo, até mesmo entre as mesmas partes, desde que o mérito não 

coincida com o anteriormente julgado, embora estando sujeita ao controle concentrado, para 

poder aí fazer coisa julgada em relação a todos – efeitos erga omnes. 

O controle difuso de constitucionalidade pelo juiz é obrigatório no Brasil, tendo o 

juiz o dever de realizar interpretação para chegar a um juízo a respeito da (in) 

constitucionalidade da norma. 

Esta decisão é tão legítima quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, toda e qualquer decisão judicial goza do atributo da segurança jurídica. 

O princípio da segurança jurídica se opõe à retroatividade da decisão de 

inconstitucionalidade sobre a coisa julgada nos sistemas de controle difuso. 

Já vimos que o instituto da coisa julgada é obrigatório em qualquer sistema 

jurídico e que a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário sustenta sempre uma resposta 

final, mas nem sempre uma resposta que possa trazer satisfação aos litigantes. 
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Geralmente, ninguém se convence do acerto das decisões que lhes são 

desfavoráveis obtidas em juízo. Muitas vezes, a derrota é atribuída a erro do juiz ou a eventual 

desonestidade. Também se culpa o advogado, por incapacidade ou por ineficiência na colheita 

das provas. Assim, Rodrigues e Agassi (2012, p. 22) observam: “fosse possível às partes 

litigarem indefinidamente, e elas o fariam, exigindo nova apreciação do assunto a cada 

derrota”. 

Portanto, a insatisfação dos homens perante uma sentença que contraria seus 

interesses provavelmente levaria à existência de demandas intermináveis, nas quais os 

infindáveis recursos opostos pela parte vencida impossibilitariam a prolação de uma decisão 

final e definitiva, ou seja, aceita por ambos os litigantes como a mais justa, razão pela qual a 

estabilidade das relações jurídicas controvertidas jamais seria alcançada e, por conseguinte, a 

pacificação social restaria extremamente prejudicada. Daí, então, a importância do instituto da 

coisa julgada. 

4.3 A CONVIVÊNCIA ENTRE A COISA JULGADA E AS DEMAIS GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS 

 

A coisa julgada é um princípio que norteia o Estado Democrático de Direito, 

previsto na Constituição Federal, assim, não podendo ser alterada pela lei e nem pelo juiz, e, 

por se tratar de um direito fundamental, também não pode ser modificada nem mesmo por 

meio de emenda constitucional. 

Dinamarco (citado por Rodrigues e Agassi, 2012, p. 25), no que diz respeito à 

convivência entre as garantias constitucionais, entre elas a coisa julgada, escreve: 

[...] não há garantia sequer, nem mesmo a da coisa julgada, que conduza 
invariavelmente e de modo absoluto à renegação das demais ou dos valores 
que elas representam. [...] Conclui-se que é inconstitucional a leitura clássica 
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da garantia da coisa julgada, ou seja, sua leitura com a crença de que ela 
fosse algo absoluto [...]. 

O mesmo autor preconiza: 

[...] no intuito de defender a proposta de relativização da coisa julgada 
material, é a de que existem sentenças cujos efeitos são juridicamente 
impossíveis, eis que repelidos por razões superiores, de ordem 
constitucional, os quais, por essa razão, jamais serão acobertados pela coisa 
julgada, que é justamente a qualidade que se entrega aos efeitos da sentença 
(DINAMARCO, 2002 apud RODRIGUES; AGACCI, 2012, p. 25). 

Claro que o verdadeiro desafio não se encontra, propriamente, no reconhecimento 

de que a coisa julgada pode ser relativizada, tendo em vista a existência de sentenças 

juridicamente impossíveis, mas sim na identificação dos casos em que uma sentença não é 

suscetível de obter sua autoridade, entendendo-se a inaceitabilidade, pela ordem jurídica, dos 

resultados práticos que ela produz. 

Nesse sentido, importa ainda a garantia de segurança às partes com a estabilização 

das relações controvertidas, contudo tal estabilização não pode ocorrer à custa de uma grande 

injustiça social. 

Essa manutenção da harmonia do ordenamento jurídico tem como objetivo a 

interpretação e aplicação da Constituição Federal segundo o princípio da razoabilidade e o 

método da proporcionalidade. 

No tocante à relativização da coisa julgada mediante a ação rescisória, outro 

princípio orientador do sistema jurídico é o da dignidade da pessoa humana. No entanto, 

embora haja teorias para se obter uma decisão justa, ainda não existem condições de se 

disciplinar um processo que sempre conduza a um resultado justo (MARINONI, 2002, p. 56). 
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Portanto, Marinoni (2004, p. 56) entende que: “[...] a falta de critérios seguros e 

racionais para a “relativização” da coisa julgada material pode, na verdade, conduzir à sua 

“desconsideração”, o que geraria uma situação insustentável”. 

Uma das propostas de relativização da coisa julgada, segundo Rodrigues e Agacci 

(2012), implica em mudança de comportamento por parte do Poder Judiciário, com a 

observação das teses segundo as quais não existem princípios absolutos. Assim, a garantia 

constitucional da coisa julgada deve ser interpretada e aplicada de forma sistemática.  

Na verdade, o caráter absoluto até então atribuído à coisa julgada é um dogma que 

precisa ser superado para dar legitimidade ao sistema jurídico-processual, o qual não pode ser 

tido como instrumento impotente, incapaz de corrigir decisões teratológicas, contrárias a toda 

a ordem jurídica vigente (RODRIGUES; AGACCI, 2012, p. 28). 

Nesse contexto, observa-se que a proposta de relativização da coisa julgada visa à 

correção de situações excepcionais.  

A doutrina e a jurisprudência vêm defendendo a revisão de julgados, inclusive 

materiais. Nesse caso, a proteção constitucional à coisa julgada deixa de ser algo absoluto, daí 

então o sistema jurídico poder prever situações em que não ocorra coisa julgada ou casos em 

que ela ocorra, mas possa ser desconstituída. 

Paulo Otero, constitucionalista português, entende (1993, p. 35): “[...] admitir, 

resignados, a insindicabilidade de decisões judiciais inconstitucionais seria conferir aos 

tribunais um poder absoluto e exclusivo de definir o sentido normativo da Constituição”. 

Ainda nesse sentido aduz Otero:  

Constituição não seria o texto formalmente qualificado como tal; 
Constituição seria o direito aplicado nos tribunais, segundo resultasse da 
decisão definitiva e irrecorrível do juiz, o que não se adequa às noções do 
Estado de Direito. E mais, seria proclamar como divisa do Estado de direito 
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a seguinte ideia: todos os poderes públicos constituídos são iguais, porém, o 
poder judicial é mais igual do que os outros (1993, p. 36). 

Contrariando o pensamento sustentado por Otero15 (1993) sobre a “coisa julgada 

inconstitucional”, em que o princípio da imodificabilidade do caso julgado está para decisões 

conformes com o direito, Marinoni (2013, grifo nosso) admite dificuldade em concluir que a 

“imodificabilidade da coisa julgada” tenha sido cogitada para essa hipótese e alerta ser óbvio 

que a proteção à coisa julgada nada tem a ver com a circunstância de a decisão estar ou não 

em acordo com o direito16.  

A imodificabilidade da coisa julgada é qualidade própria da coisa julgada, regra 

indispensável à comprovação do Poder Judiciário e da Constituição. É garantia do cidadão à 

segurança da tutela jurisdicional e tal questão é pacífica na doutrina processual. 

Note-se que a doutrina de Otero impõe o conceito de que o juiz e o tribunal, ainda 

que tenham o dever-poder de realizar o controle difuso da constitucionalidade, 

constantemente têm a sua decisão condicionada a um evento inesperado. 

Ora, pensar em uma decisão provisoriamente estável seria um contrassenso, pois 

não seria possível compreender uma coisa julgada subordinada a uma decisão posterior de 

inconstitucionalidade. 

Caso isso fosse possível, o controle difuso da constitucionalidade certamente seria 

uma ilusão, visto que a decisão tomada no caso concreto ou estaria de acordo com a decisão 

do Supremo Tribunal Federal, e por isso teria validade, ou não estaria, e então seria nula. 

Diante disso, segundo Marinoni (2013), a virtude e a efetividade do sistema difuso 

estariam na aptidão de o juiz ordinário decifrar a interpretação futura do Supremo Tribunal 

Federal. 

                                                 
15 Pensamento aplicado para o n. 3 do art. 282 da Constituição da República portuguesa. 
16 A palavra Direito aí compreende as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais, na visão de 
Marinoni (2013, grifo nosso). 
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Sob esse aspecto, Humberto Theodoro (2005, p. 61) destaca: 

[...] repensar o controle dos atos do Poder Público, em particular a coisa 
julgada inconstitucional, na busca de soluções que permitam conciliar os 
ideais de justiça, lembrando sempre, nesta trilha, que num Estado de Direito 
Material, tal como a lei positiva não é absoluta, também não o são as 
decisões judiciais. 

O processualista Cândido Dinamarco (2003, p. 265) procurou afastar visões 

radicais do problema que pudessem enfraquecer exageradamente a autoridade da coisa 

julgada, tornando-a exceção em vez de regra. 

Segundo o autor, os critérios de relativização da coisa julgada devem conviver 

harmoniosamente entre os princípios e garantias presentes na norma constitucional. Ademais 

deve haver equilíbrio entre as duas oposições: segurança jurídica e justiça e legitimidade das 

decisões. 

Essa visão moderada para tratar de situações especiais tem como objetivo afastar 

absurdos, injustiças flagrantes e fraudes às normas constitucionais, com a consciência de que 

as providências destinadas a garantir a eficácia desse objetivo devem ser importantes. 

Reconhece, ainda, que: 

[...] os critérios de relativização da coisa julgada despontam da prevalência 
de certos valores, constitucionalmente resguardados tanto quanto a coisa 
julgada, os quais devem prevalecer mesmo com algum prejuízo para a 
segurança das relações jurídicas. [...] A ordem constitucional não tolera 
que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios 
(DINAMARCO, 2003, p.265, grifo do autor). 

Por fim, o professor Cândido Rangel Dinamarco (2003) considera indesejável 

legislar tipicamente sobre as hipóteses de relativização da coisa julgada, julgando preferível 

deixar os casos concretos excepcionais para serem examinados caso a caso pelo juiz. 
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Marinoni e Arenhart (2007) aduzem que a tese de relativização, na medida em que 

contrapõe a coisa julgada material ao valor justiça, não esclarece o que se entende por justiça, 

nem mesmo buscando amparo em um dos modernos conhecimentos filosóficos do Direito 

sobre o assunto. 

Ao que lhes parece, a tese parte de uma noção de justiça como sendo algo comum 

e capaz de ser entendido por qualquer cidadão médio, o que, segundo eles, a torna imprestável 

à sua finalidade, por sua evidente inconsistência. E asseguram que seria ideal haver uma 

teoria que fizesse com que todos os processos terminassem com um julgamento justo. 

Embora, em não sendo possível, não haveria dúvida da necessidade e conveniência de se 

manter a atual concepção de coisa julgada material, sob o risco de serem cometidas injustiças 

muito maiores das que já levantadas pela doutrina. 

A doutrina destaca exemplos para dar fundamento à tese da relativização, sendo 

um deles o da ação de investigação de paternidade, cuja sentença, transitada em julgado, 

declarou a negativa de paternidade ou o inverso, e depois concluiu, em um exame de DNA, o 

contrário. Nesse sentido, argumenta-se que a indiscutibilidade da coisa julgada não pode 

prevalecer sobre a realidade, ou seja, tornar-se-ia possível a rediscussão do que foi firmado 

pela sentença transitada em julgado, e assim, haveria a possibilidade de se rever a conclusão 

formada. 

Contudo, pensar em sentenças que, por possuírem vícios de extrema gravidade, 

como no caso acima, podem ter a possibilidade de serem desconsideradas independentemente 

de ação rescisória é uma possibilidade que implica em aceitação de que a coisa julgada deve 

ser relativizada, segundo Marinoni (2004). 

“O que importa, nesse momento, é indagar se é possível e conveniente, diante de 

certas circunstâncias dispensar a ação rescisória para abrir oportunidade para a revisão de 

sentenças transitadas em julgado” (MARINONI, 2004, p. 57). 
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Todavia, não cabe ao réu que foi condenado ao pagamento de alimentos em uma 

ação, posteriormente, sob o fundamento de não ser o pai, propor ação de exoneração do dever 

de pagar alimentos, ainda que este fundamento não tenha sido deduzido na contestação 

apresentada na ação de alimentos. 

Exatamente para evitar rediscussões como esta, firmou-se a chamada eficácia 

preclusiva da coisa julgada, como bem prevê o Código de Processo Civil, em seu artigo 474, 

que certamente procurou proteger a declaração contida na sentença transitada em julgado, no 

caso, deixando que todos os argumentos relacionados com a primeira demanda fiquem 

preclusos, impedindo qualquer apreciação em ação posterior. 

Aliás, mesmo que a questão de constitucionalidade seja uma questão prejudicial e, 

assim, não faça coisa julgada, a parte não pode invocá-la, em ação posterior, para rediscutir a 

decisão, segundo Marinoni (2013). 

Assim, é preciso salientar que a impossibilidade de alegação da questão de 

constitucionalidade não procede da coisa julgada, mas sim da eficácia preclusiva da coisa 

julgada. 

A “revitalização” também conhecida como “flexibilização” da coisa julgada 

material surge devido às injustiças (contrárias à moralidade, à realidade dos fatos e à 

Constituição) que ocorrem na área cível e que afrontariam o princípio democrático caso 

prevalecessem, em casos em que a ação rescisória não se mostra suficiente para resolver o 

conflito, diante da prolação de decisões destoantes da realidade e protegidas pela 

imutabilidade dos efeitos da sentença. 

Sustenta-se que uma sentença transitada em julgado que deixou de aplicar a lei 

posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, no momento da sua prolação, é 

considerada uma sentença legítima. 
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Note-se que o juiz proferiu esta sentença, ao fazer o seu juízo acerca da questão de 

constitucionalidade à época, cumprindo com seu dever jurisdicional de controle da 

constitucionalidade no caso concreto (MARINONI, 2013). 

Por fim, segundo Raquel Stein: “A sentença do juiz, não obstante atuar como lei 

entre as partes, não pode ter mais força que a constituição” (2010, p. 177-8). 

O Ministro José Augusto Delgado17 declarou sua posição doutrinária no sentido 

de não reconhecer caráter absoluto à coisa julgada e disse que comunga com a corrente que 

entende ser impossível a coisa julgada, só pelo fundamento de impor segurança jurídica, 

quando se sobrepõe aos princípios da moralidade pública e da razoabilidade nas obrigações 

assumidas pelo Estado (SILVESTRIN, 2010). 

Argumentam os doutrinadores em favor da relativização da coisa julgada, 

considerando três princípios: o da proporcionalidade, o da legalidade e o da 

instrumentalidade. 

O princípio da instrumentalidade destaca que o processo, quando visto pela sua 

dimensão instrumental, somente tem sentido quando o julgamento estiver pautado pelos ideais 

de justiça adequados à realidade. 

Quanto ao princípio da legalidade, afirma-se que, como poder do Estado, deve ser 

exercido nos limites da lei, não sendo possível garantir proteção à coisa julgada se uma 

sentença está totalmente contrária ao direito positivo. 

                                                 
17 Resp. 240.712/SP, STJ, 1ª turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 24.4.2000. O STJ entendeu possível a 
propositura de uma ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito. A tutela antecipada foi 
concedida. Assim declarou o voto o Min. Delgado: Não posso conceber o reconhecimento de força absoluta da 
coisa julgada quando ela atenta contra a moralidade, legalidade, contra os princípios maiores da Constituição 
Federal e contra a realidade imposta pela natureza. Não posso aceitar, em sã consciência, que, em nome da 
segurança jurídica, a sentença viole a Constituição Federal, seja veículo de injustiça, desmorone ilegalmente 
patrimônios, obrigue o Estado a pagar indenizações indevidas, finalmente, que desconheça que o branco é 
branco, e que a vida não pode ser considerada morte, nem vice-versa. 
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E, por fim, quanto ao princípio da proporcionalidade, acredita-se que a coisa 

julgada, por ser apenas um dos valores protegidos constitucionalmente, não pode prevalecer 

sobre os outros valores que têm o mesmo grau hierárquico (MARINONI, 2004). 

Dessa forma, Marinoni (2004, p. 57) argumenta: “Admitindo-se que a coisa 

julgada pode se chocar com outros princípios igualmente dignos de proteção, conclui-se que a 

coisa julgada pode ceder diante de outro valor merecedor de agasalho”. 

Para Silvestrini (2010, p. 435): 

Partindo-se da supremacia da Constituição e de seu primado hierárquico-
normativo em relação a todos os atos do Poder Público, exige-se que todo e 
qualquer ato estatal esteja em conformidade com os princípios e regras 
previstos na Lei Fundamental, de onde extraem seu fundamento de validade. 

Assim, Beserra (2008, p. 7) conclui: “Segundo a moderna teoria em foco, os 

julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário – mesmo tendo alcançado o status de coisa 

julgada material – não perdem sua natureza de ato emanado pelo Estado”.  

Portanto, os atos proferidos pelo Poder Judiciário devem estar de acordo com a 

Constituição, sob pena de invalidade, do contrário isso implicaria reconhecer a superioridade 

do caso julgado em relação à própria norma fundamental (SILVESTRINI, 2010). 

Logo, a não recepção de um determinado artigo pela Constituição por ofender 

princípios fundamentais refletiria nas decisões emanadas com fundamento neste dispositivo, 

posteriores à publicação da Carta Magna, que poderiam ser objeto de ação rescisória ou 

declaratória de nulidade de ato jurídico, considerando sua fundamentação em preceito 

contrário à Constituição. 

É importante observar “que a admissão da ação rescisória, sem uma adequação da 

compreensão da importância da coisa julgada material, também importa em admissão de que 
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a declaração de inconstitucionalidade a destrói”, segundo Teresa Alvim Wambier e José 

Medina (2003, p. 43). 

Do mesmo entendimento, Marinoni (2004, p. 62) explica: 

[...] quando se imagina que, no caso de declaração de inconstitucionalidade, 
a desconstituição da coisa julgada está sujeita apenas à mera propositura da 
ação rescisória, admite-se que a declaração de inconstitucionalidade retroage 
para apanhar a coisa julgada. A diferença, “que nada tem a ver com a 
substância do problema”, é a de que, no caso de ação rescisória, a 
desconsideração da coisa julgada não seria efeito “automático” da decisão de 
inconstitucionalidade.  

Nesse sentido, podemos concluir, considerando ainda a posição de Marinoni 

(2004), “que não se pode negar a importância da coisa julgada, não é possível aceitar como 

racional a tese de que a ação rescisória pode ser utilizada como mecanismo de uniformização 

da interpretação da Constituição voltado para o passado”. 

Conforme determina o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil18, a 

sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar literal disposição 

de lei. 

Com base nesse artigo, há correntes que entendem ser admissível que decisão do 

Supremo Tribunal Federal posterior à ocorrência do trânsito em julgado da sentença ou 

acórdão sirva de fundamento para ajuizamento de ação rescisória por violação à Constituição 

ou à lei. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 34319, que afirma não 

caber ação rescisória por ofensa a literal disposição da lei, quando a decisão rescindenda se 

tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 

                                                 
18BRASIL. Código de Processo Civil: lei 5.869/1973. São Paulo, Saraiva, 2014. 
19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 343, de 13.12.1963. 
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Tal súmula tem sido alvo de muitas críticas pelos doutrinadores, entre eles Teresa 

Wambier e Medina (2003), que declaram a súmula inconstitucional por violar os princípios da 

isonomia e da legalidade. No âmbito dos Tribunais, quando se trata de questão constitucional, 

a mesma tem sido afastada. 

De acordo com o professor Marinoni, o Supremo Tribunal Federal tem firme o 

entendimento de que essas restrições não são aplicáveis em matéria de interpretação 

constitucional, ou seja, se reportam à interpretação controvertida da lei, e não à matéria 

constitucional, que, pela sua supremacia jurídica, “não pode ficar sujeita à perplexidade”20. 

Barroso (2006, p. 193) ressalta que: “a circunstância de a legislação 

infraconstitucional prever hipóteses em que a coisa julgada pode ser desconstituída não 

significa que a coisa julgada não esteja protegida pela Constituição”. 

Ou seja, os casos de ação rescisória, no processo civil, são plenamente legítimos e 

não configuram inconstitucionalidade, pois nenhuma dessas hipóteses previstas na legislação 

infraconstitucional permite a revisão da decisão ou uma nova análise da decisão. Entretanto, 

há desconstituição da coisa julgada em razão de situações excepcionais, como se verá mais 

adiante. 

Prevista na Constituição Federal, a ação rescisória é de competência originária de 

tribunal, não podendo ser ajuizada em juízo de primeiro grau. Nesse sentido, compete ao 

Supremo Tribunal Federal processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados, 

aplicando-se o mesmo raciocínio aos Tribunais Federais, Tribunais de Justiça e ao Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. 

                                                 
20 RE 101.114-9, STF, 1ª turma, Rel. Min. Rafael Mayer, DJ 10.02.1984, p.1020. 
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Certo, então, que por se tratar de uma opção legislativa capaz de afetar a coisa 

julgada – tão necessária à estabilidade das relações jurídicas – é evidente que seu exercício 

deva estar restringido ao tempo. 

Não há dúvida que os tribunais, “[...] após terem passado a admitir a rescisória em 

caso de violação literal de norma constitucional [...]” (MARINONI, 2013, p. 95), perceberam 

uma diferença qualitativa na violação da norma constitucional diante da violação da norma 

infraconstitucional. Isto é, uma diferença de natureza interpretativa da norma constitucional e 

da norma infraconstitucional, no sentido de que somente a norma constitucional admitia uma 

única interpretação ou a correta interpretação, e norma a infraconstitucional poderia ter várias 

interpretações. 

Diz o doutrinador Marinoni (2013) que a teoria da “interpretação correta” não 

teve êxito na doutrina. Desse modo, não há qualquer razão para se pensar que a interpretação 

constitucional seja diversa da infraconstitucional no que se refere aos seus resultados. 

Em outro sentido, “interpretação correta” pode ser a interpretação proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, pois qualquer decisão que adote interpretação posteriormente 

contrária a ato do Supremo Tribunal Federal é decisão que viola norma constitucional e, por 

isso, desconstituível mediante ação rescisória. 

Por outro lado, a interpretação do Supremo Tribunal Federal não deve se impor 

sobre as demais interpretações judiciais anteriores, produzindo o fim ou a nulificação de 

decisões já transitadas em julgado, no entendimento do Professor Marinoni (2013). 

Na visão de Marinoni (2013, p. 110): 

A decisão, ainda que fundada em lei inconstitucional, é constitucional. Não 
fosse assim, não haveria sequer como admitir o prazo de dois anos para a 
propositura da ação rescisória. A decisão, mesmo que fundada em lei 
posteriormente declarada inconstitucional, é manifestação legítima do Poder 
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Judiciário. O termo inicial para a propositura da ação rescisória está 
estabelecido a partir de dois requisitos previstos no art. 485, do CPC. 

Evandro Barros (2004, p. 82) explica que: “o julgamento da ação rescisória pode 

ser dividido em três etapas sucessivas: a verificação da admissibilidade; o reconhecimento ou 

não do pedido de rescisão do julgado; e, por fim; o rejulgamento da causa”. 

Convém observar que essa sequência é imposta em prejudicialidade uma das 

outras, sendo assim, só se passa à segunda etapa se superada a primeira e só há rejulgamento 

da matéria se acolhido o pedido de rescisão. 

Reconhece Barros (2004) que a coisa julgada não é absoluta e jamais deve ser 

considerada inatingível quando contaminada de inconstitucionalidade. Daí, então, o prazo 

legal para a propositura da ação rescisória dever ser flexibilizado quando tratar-se de decisão 

inconstitucional, decorrendo a partir da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal 

no controle de constitucionalidade. O princípio da supremacia constitucional é que imporia 

tal reflexão (grifo nosso).  

Araken de Assis (2003, p. 24) “afirma ser possível a qualquer tempo a eficácia da 

decisão mesmo após seu transito em julgado, devido à força da declaração de 

inconstitucionalidade”. 

O prazo decadencial para a propositura de ação rescisória conta-se do 
trânsito em julgado da decisão, ou seja, aquela que se pretende rescindir. [...] 
O CPC, em seu art. 495, estabelece que o direito de propor a ação rescisória 
extingue-se em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão 
(FLACH, 2010, p. 208). 

Também no caso da ação rescisória com o objetivo de desconstituir a coisa 

julgada que se forma sobre sentença proferida com base em lei posteriormente tida como 

inconstitucional em ação declaratória de inconstitucionalidade, Teresa Alvim Wambier e José 

Medina (2003, p. 208), afirmam que: 
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O prazo só poderá contar a partir do julgamento da ação declaratória de 
inconstitucionalidade. Isto, acreditamos se não se tratar de decisão que 
atende pedido formulado com base em lei infraconstitucional (aqui se estará 
diante de falta de condição de ação, ou seja, de falta de possibilidade jurídica 
do pedido). Ausente(s) condição(ões) da ação, não há sentença sob ponto de 
vista jurídico, e, portanto, não há trânsito em julgado. 

De fato, vale ressaltar que a pretensão jurídica para a reforma da decisão 

inconstitucional que tenha transitado em julgado poderá surgir somente após a prolação de 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, quando já transcorrido o lapso temporal 

(artigo 495 do Código de Processo Civil). Inclusive, considerando que somente após a 

publicação do acórdão é que podemos falar em contagem de prazo para o exercício do direito 

à ação rescisória. 

4.4 A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA VISÃO DA 

JURISPRUDÊNCIA 

 

Como já visto, a coisa julgada carrega estabilidade às relações jurídicas, 

objetivando a pacificação social, portanto, ela não pode imunizar julgados visivelmente 

violadores de garantias ou direitos constitucionais, ou seja, valores éticos ou jurídicos que 

possam ofender consideravelmente o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, a relativização deve ser acionada em situações muito excepcionais, 

sob pena de colocar em risco a estabilidade e a segurança jurídica das decisões. E quando 

houver erro no julgamento, a flexibilização só deverá ser provocada quando se demonstrar 

que o erro resultou em situações insustentáveis. 

Nos casos excepcionais em que há indicação de relativização da coisa julgada, o 

da investigação de paternidade é um forte exemplo, pois, alguns anos atrás, havia a 

impossibilidade de se apurar com precisão e segurança a paternidade daquele que não havia 

reconhecido o suposto filho. Pelas mesmas razões, poderia haver o reconhecimento errôneo 
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da paternidade devido à fragilidade da prova. Hoje, os exames de sangue, principalmente o 

exame de DNA, apontam com enorme grau de segurança a paternidade. 

Diante disso, verifica-se que há casos de ações julgadas procedentes naquela 

época em que, depois de transcorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória, 

constatou-se através do exame de DNA que o sujeito não era pai do autor da ação. Também 

há casos de ações de ações julgadas improcedentes em que, após o exame de DNA, ficou 

evidente o erro judicial com a proclamação de sentença negativa de paternidade, já que o 

autor era filho do sujeito. 

Conclui-se que não é difícil perceber as consequências significativas na vida do 

autor que passa por isso, prejuízos de ordem patrimonial ou não, destacando-se a prestação de 

alimentos e as de natureza sucessória. 

Esse também tem sido o entendimento majoritário da jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA PARA OPORTUNIZAR A 
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. O direito à identidade genética 
relaciona-se entre os direitos da personalidade e prepondera sobre a 
segurança jurídica emanada da coisa julgada, justificando sua relativização 
para oportunizar a renovação de ação de investigação de paternidade quando 
na anteriormente ajuizada não foi realizado exame de DNA. Precedente do 
STF no RE 363.889. Negaram provimento. Unânime. (AI 70051752665/RS, 
8ª Turma – RS, Des. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, DJ 
07/02/2013). 

A Carta Magna de 1988 foi a primeira na história do nosso ordenamento jurídico a 

estabelecer um título próprio destinado aos princípios fundamentais, “[...] demonstrando 

claramente a intenção do constituinte em outorgar aos princípios a qualidade de normas 

fundamentais e embasadoras de toda a Constituição” (MOURA; OLTRAMI, 2005, p. 58). 
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Considerando que todos os princípios são válidos e têm a mesma hierarquia, 

nenhum pode ser excluído, pois é na ponderação entre princípios que se encontrará a resposta 

aos casos concretos, daí a necessidade de uma convivência harmônica entre eles. 

A dignidade da pessoa humana foi consagrada pelo Poder Constituinte como o 

princípio fundamental do Estado Democrático do Direito. 

O princípio da dignidade da pessoa humana priorizado pela Constituição Federal 

(art. 227, § 6º21) estabelece o fim das discriminações relativas à filiação, assegurando 

igualdade de direitos e qualificações aos filhos havidos fora da relação de casamento ou por 

adoção. Com isso, o Código Civil, em seu artigo 1.569, também acatou o princípio 

constitucional da absoluta isonomia entre os filhos (RIZZARDO, 2004). 

A atuação da vontade da lei e o interesse de toda a sociedade na composição 
dos conflitos não podem suplantar o interesse de um menor em identificar os 
seus vínculos familiares, são estes interesses que, por evidente, se sobrepõem 
ao instituto da coisa julgada, não podendo impedir o livre acesso à justiça 
para o reconhecimento da filiação em face da temporária impossibilidade 
probatória, ou, até, da negligência em subsidiar a formação de um juízo de 
certeza para o julgamento (MOURA; OLTRAMI, 2005, p. 59).  

Em síntese, Marinoni e Arenhart sustentam que a revolução tecnológica trouxe, 

através do exame de DNA, uma forma de produção de prova incontestável, o que não se podia 

afirmar à época em que o artigo 485 do Código de Processo Civil passou a reger a ação 

rescisória. 

Alegam que: “é imprescindível que esse artigo seja alterado para que seja 

evidenciada a possibilidade do uso da ação rescisória com base em laudo de DNA, bem como 

o seu prazo” (2007, p. 680). 

                                                 
21 Art. 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
educação, ao lazer, [...]. 
§ 6.º Os filhos, havidos da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
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No entendimento de Marinoni e Arenhart, “não se trata de balancear a coisa 

julgada material com o direito levado ao juiz, mas sim de admitir que a parte, diante de 

limitações técnicas da época em que o processo foi instaurado, não teve a oportunidade de 

demonstrar o seu direito” (2007, p. 680). 

A relativização nos casos de ações de investigações de paternidade tem 

encontrado dificuldades devido à grande quantidade de questões jurídicas e sociais que devem 

ser analisadas. 

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento dos nossos Tribunais 

Superiores através de seus julgados exemplificados abaixo pelas Ementas: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO 
DEPATERNIDADE. COISA JULGADA E NOVO EXAME DE DNA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. Em sede de 
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "não devem 
ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito 
fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do 
direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o 
direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o 
princípio da paternidade responsável". (RE 363889, Relator Min. DIAS 
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2011, DJe-15-12-2011). No 
caso, a improcedência do pedido na ação primeira de investigação de 
paternidade não decorreu da exclusão do vínculo genético por prova pericial, 
mas sim por insuficiência de elementos para o reconhecimento ou a exclusão 
da paternidade, motivo pelo qual a condição de pai não foi cabalmente 
descartada naquele feito. Para a admissibilidade do recurso especial, na 
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, é imprescindível a 
indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o 
acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial 
existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ). A jurisprudência do STJ 
firmou-se no sentido de que, nas hipóteses de dissídio jurisprudencial 
notório, é possível haver mitigação de exigências de natureza formal para o 
conhecimento do recurso especial com esse fundamento. Agravo regimental 
não provido. (AgRg RE 1.215.172/RS, Turma 4ª- STJ, Min. Luis Felipe 
Salomão, DJ 11.03.2013). 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE. VÍNCULO DECLARADO EM ANTERIOR AÇÃO 
INVESTIGATÓRIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. Admite-
se o processamento e julgamento de ação investigatória de paternidade nos 
casos em que a filiação foi declarada por decisão já transitada em julgado, 
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mas sem amparo em prova genética (exame de DNA). Precedentes do STJ e 
do STF. Agravo regimental desprovido. (Ag Resp 1.257.855/RS, 3ª Turma – 
STJ, Min. João Otávio de Noronha, DJ 06.10.2014). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. AJUIZAMENTO DE NOVA 
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELATIVIZAÇÃO 
DA COISA JULGADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. 
Admissibilidade. Recente precedente do STJ. Agravo regimental desprovido. 
(EDcl na MC 18.265/SP, 3ª Turma – STJ, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
DJ 19.06.2012). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO 
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, 
COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA 
EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI 
POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR 
BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO 
PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA 
AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO 
DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA 
DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE 
PERSONALIDADE. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à 
possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, 
quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada 
improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor 
de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter 
custeado a produção dessa prova. Deve ser relativizada a coisa julgada 
estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi 
possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as 
partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova 
que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal 
vínculo. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício 
do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural 
emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se 
igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de 
qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. Hipótese 
em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com 
outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com 
relação a pessoa identificada. Recursos extraordinários conhecidos e 
providos. (RE 363.889/DF, Tribunal Pleno - STF, Min. Dias Toffoli, DJ 
15.12.2011). 

O magistrado precisa agir com muito cuidado e cautela na interpretação que 

proferirá ao julgado, na declaração ou não do vínculo de paternidade, segundo alguns 

doutrinadores. 
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Todavia, “a prova pericial genética não é o único meio idôneo para provar a 

filiação, nem se tornou absoluta e inconteste”, na opinião de Farias (2003, p. 62). 

Apesar de sua precisão e grau de acerto, é fundamental que seja realizado o exame 

de DNA em todas as ações desta natureza, compartilhando o juiz de mecanismos seguros e 

precisos para valorar a prova e decidir em conformidade com a verdade real, pois, tanto 

quanto as partes, o juiz também tem interesse em que a atividade por ele desenvolvida atinja 

determinados objetivos, firmes nos propósitos da jurisdição. 

Cabe a ele (magistrado) determinar a realização de todos os meios de prova, com 

vistas à formação de seu juízo valorativo, incluindo o depoimento pessoal das partes até a 

realização do exame de DNA, e inclusive a prova testemunhal. 

Retornando à questão da paternidade, é importante ressaltar que a jurisprudência 

dos nossos Tribunais de Justiça tem admitido a propositura de ações de investigação de 

paternidade, a fim de que se permita produzir o exame de DNA, prova plena da filiação 

genética22, não realizada na demanda anterior pelos mais variados motivos, entre eles: porque 

não existia a técnica anteriormente; porque a parte não detinha condições econômicas e o 

Estado não garantia o custeio; ou, finalmente, pela recusa do réu em fornecer material 

genético para o exame. 

O Superior Tribunal de Justiça, visando pôr fim à discussão acerca da recusa da 

realização do exame de DNA, sumulou23 a matéria, preconizando que a postura omissiva do 

réu induz à presunção de paternidade. 

A esse propósito (Sumula 301), faz-se mister trazer à colação o entendimento do 

STJ: 

                                                 
22 Este meio de prova encontra respaldo legal no art. 212 do Código Civil. 
23 Súmula 301 – STJ, 2004. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA 
induz presunção juris tantum de paternidade. 
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AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RECURSO ESPECIAL. 
PATERNIDADE DECLARADA EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO. 
RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. DESCABIMENTO. OS 
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO STF, NO RE N. 363.889/DF, 
COM CARACTERÍSTICA DE REPERCUSSÃO GERAL, SÃO TODOS 
NO INTERESSE DAQUELE QUE PERSEGUE A DECLARAÇÃO DA 
PATERNIDADE, REFERINDO-SE O PRECEDENTE À 
IMPRESCRITIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE 
FILIAÇÃO E À PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO À 
COISA JULGADA. IMPRESCINDIBILIDADE QUE DECORRE DO 
PRÓPRIO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. Há precedente deste 
Colegiado - proferido antes mesmo do leading case do STF - reconhecendo a 
possibilidade de repropositura de ação de investigação de paternidade; caso, 
na primeira demanda, diante da precariedade da prova e inexistência de 
exame de DNA, tenha havido julgamento de improcedência. Todavia, a 
leitura do RE 363.889/DF,relator Ministro Dias Toffoli, permite concluir 
que, dentre outros fundamentos, o Supremo Tribunal Federal admitiu, em 
caráter excepcionalíssimo, a relativização da coisa julgada, com base no 
artigo 27 do ECA - que estabelece que o reconhecimento do estado de 
filiação é imprescritível-, assim também com arrimo no direito fundamental 
à filiação e no artigo 226, § 7º, da Constituição Federal, que impõe a 
paternidade responsável. Ficou consignado no voto condutor que, no que 
tange ao investigante, trata-se de "corolário lógico de seu direito de 
personalidade, em discussão quando do ajuizamento de um tal tipo de 
demanda, de ver reconhecida a verdade sobre sua origem genética, 
emanação natural do estado da pessoa". No caso ora em julgamento, 
pretende-se relativizar a coisa julgada para afastar, em ação negatória, a 
paternidade declarada em decisão sob o manto da coisa julgada material. 
Ademais, a Súmula 301/STJ orienta que, em ação investigatória, a recusa do 
suposto pai em submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum 
de paternidade. Recurso especial provido. (RE 1.188.280/SC, 4ºª Turma – 
STJ, Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16.09.2013). 

Farias, destaca que: 

[...] a sociedade não pode esperar pela atividade legislativa para ter 
assegurados seus direitos fundamentais. Até porque é constitucional a 
determinação do respeito à dignidade da pessoa humana e à isonomia 
substancial. Deste modo, resta ao processo civil adequar-se às necessidades 
da vida humana, distribuindo segurança e respeito aos direitos fundamentais 
(2003, p. 69, grifo do autor). 

Na verdade, Farias argumenta que a coisa julgada não configura garantia prevista 

no texto Constitucional: 

Uma vez que a “igualdade” e a “dignidade da pessoa humana” também tem 
sede constitucional e o conflito de normas de igual hierarquia é solucionado 
pelo princípio da proporcionalidade (ponderação de interesses), devendo 
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prevalecer, por óbvio, a garantia ao reconhecimento da filiação. Enfim, não 
pode o processo servir de obstáculo para o exercício de direito material 
(2003, p. 69). 

A proporcionalidade em sentido estrito não é um princípio nem, muito 
menos, um superprincípio. É isto sim uma regra, “ou um postulado 
normativo, que apenas pode ser usada em casos excepcionais, de colisão de 
direitos de igual hierarquia, cuja solução não pode se dar mediante outro 
método que não a ponderação no caso concreto. A regra de 
proporcionalidade em sentido estrito somente deve ser utilizada em situações 
extremas, em que não exista alternativa a não ser a ponderação de direitos 
(MARINONI, 2013, p. 183, grifo nosso). 

 

A evidente importância do exame de DNA para uma instrução tradicional de 

investigação de paternidade é imprescindível, pois esta evolução científica de elucidar a 

filiação pelos marcadores genéticos tornou-se consenso jurídico, uma prova tão clara e 

conclusiva que sequer aceitam os juízes progredir na instrução processual sem antes 

promoverem todos os esforços para a efetivação da perícia genética, assegurando também um 

verdadeiro e necessário diálogo interdisciplinar de fontes para revelação segura da verdade 

dentro do processo judicial (MOURA; OLTRAMARI, 2005). 

Marinoni (2013), considerando o exame de DNA, deixa claro que se o exame 

pode alterar o julgamento fixado na sentença protegida pela coisa julgada, o certo então é 

interpretar tal exame como um documento novo (meio de prova novo24) que não pôde ser 

utilizado na época, mas que é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável. 

Busca esclarecer que o significado de documento novo é uma questão de se 

adequar o significado à época e à descoberta do exame de DNA. Isto quer dizer que essa 

forma de interpretar o texto legal nada mais é do que uma obrigação do intérprete. “O texto da 

norma não se confunde com a norma jurídica, que é o resultado da interpretação” (2013, p. 

193). 

                                                 
24 Termo definido por Marinoni para “documento novo”, previsto no inc. VII, art. 485, CPC. 
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O Superior Tribunal de Justiça, através de uma orientação jurisprudencial, confere 

ao exame de DNA o significado de documento novo, oportunizando, a partir dele, a 

propositura de ação rescisória. “O laudo do exame de DNA, mesmo posterior ao exercício da 

ação de investigação de paternidade, considera-se “documento novo” para aparelhar ação 

rescisória”25. 

Na visão de Marinoni (2013), apesar de existir um pequeno equívoco nesse 

julgado por parte do Superior Tribunal de Justiça, a sua substância confirma a ideia de 

documento novo ao exame de DNA e, desta forma, admite a ação rescisória com base em 

meio de prova descoberto após a ação que resultou na decisão rescindenda, ou seja, a 

existência de um novo meio de prova, capaz de, por si só, assegurar resultado favorável. 

Portanto, por meio de documento novo entende-se meio de prova novo. 

Na verdade, a preocupação do autor é com relação à admissão da rescisória, que 

tem seu entendimento deturpado devido ao equívoco apresentado no julgado, pois “a ação 

rescisória não pode ser admitida com base em um novo objeto de prova, porque esse objeto 

tem que ser o mesmo, sob pena de se estar diante de uma nova ação, ou uma circunstância que 

já deveria ter sido alegada. Tudo isso coberto pelo princípio do deduzido e do dedutível e/ou 

pela eficácia preclusiva da coisa julgada” (MARINONI, 2013, p. 195). 

Por outro lado, quando se pensa que a ação rescisória deve ser proposta no prazo 

de dois anos, a partir do trânsito em julgado da decisão, o que fazer nos casos em que a 

decisão da ação de investigação de paternidade pode ter transitado em julgado há mais de dois 

anos, desde a viabilidade do exame de DNA? 

Para Marinoni, várias são as indagações que surgem, pois “se o prazo não pode 

ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão que se quer impugnar, porque não se 

trata de algo que já existia na época da ação, mas de um meio que passou a existir não se sabe 
                                                 

25 STJ, Resp 300.084, 2º Seção, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 06.09.2004).  



63 
 

quanto tempo depois do trânsito em julgado” (2013, p. 197), questiona-se: “é certo deixar que 

o vencido na ação de investigação de paternidade, seja autor ou réu, possa rever a sentença a 

qualquer tempo, sem subordiná-lo a qualquer prazo? Será que a biologia não estaria se 

sobrepondo à própria necessidade da definição da relação de filiação, a qual é imprescindível 

para o surgimento do afeto necessário para a vida das pessoas?” 

Entende-se que a sentença da ação de investigação de paternidade somente pode 

ser rescindida a partir de prazo contado da ciência da parte vencida sobre a existência do 

exame de DNA. 

Diante da dificuldade de se identificar a “tal ciência”, o autor recomenda a 

imediata intervenção legislativa, no intuito de prevenir qualquer questionamento. Enquanto 

isso não acontece, o ônus da prova e a data da ciência a respeito da possibilidade da realização 

do exame de DNA são do réu da ação rescisória. 

Outra hipótese de relativização que tem sido discutida diz respeito às ações de 

desapropriações, quando prolatadas sentenças fixando indenizações extremamente altas, 

baseadas em laudos periciais considerados fraudulentos e já transitadas em julgado. Nesses 

casos, “seria imoral que, mesmo após decorrido o prazo para intentar ação rescisória, esses 

julgados não perdessem a sua imutabilidade, obrigando a Fazenda Pública a desembolsar 

quantias elevadíssimas, fundadas em fraudes”, segundo os professores Marinoni e Arenhart 

(2007). 

Outra situação aventada que merece cautela segundo o professor Marinoni (2013), 

é o caso de desapropriação em que se chega a valor que a Fazenda Pública afirma abusivo. 

Nestes casos, a condenação frequentemente transita em julgado depois de muitos anos da 

elaboração do laudo pericial (em que é fixado o valor da indenização), porque alguns 

advogados públicos tem se colocado com o objetivo de impedir o desapropriado de obter 

indenização pelo bem que lhe foi tomado pelo Poder Público ou ao menos adiar o seu 
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pagamento, utilizando todas as formas possíveis, até mesmo aquelas surpreendentemente não 

idôneas. 

Nos casos de ação de desapropriação, o professor Marinoni faz severas críticas à 

advocacia pública, desde a má-fé na forma de proceder até a falta de compromisso do 

profissional, que usa de subterfúgios para defender direitos do Estado à custa do sacrifício do 

cidadão. 

A utilização de forma incabível de ação rescisória para impugnar laudos periciais 

que foram devidamente discutidos em contraditório, apesar dos valores elevados, é mais uma 

das críticas apresentadas pelo professor Marinoni (2013, p. 200), pois “a rescisória não se 

presta à revisão dos fatos e das provas, não há como nela se pretender discutir a prova pericial 

sob o argumento retórico, e em si inidôneo para sustentar uma ação de desconstituição da 

coisa julgada, de que foi violada a justa indenização”. 

O argumento aqui pretende afirmar que a indenização foi fixada em valor alto. 

Impossível, como vimos, discutir o valor da indenização sob o argumento de que ele é alto, 

pois, assim, o particular também poderia discutir considerando que o valor é baixo, o que 

inviabilizaria a definição de toda e qualquer ação indenizatória, segundo Marinoni (2013). 

A ação de desapropriação é uma ação que mais tempo consome para a formação 

da coisa julgada. Isto decorre da particularidade de que a Fazenda Pública tem se embasado 

no objetivo de retardar o pagamento da indenização, e, assim, utiliza mecanismos processuais 

para adiar, pelo maior tempo possível, o adimplemento do seu dever. 

Os professores sustentam que caberia ação rescisória, fundamentada no inciso VI 

do artigo 485 do Código de Processo Civil26, pois a prova falsa dá constituição à própria 

perícia que serviu como fundamento para chegar ao valor pago pela Fazenda Pública. 
                                                 

26 Artigo 485 do CPC. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou seja, provada na própria 
ação rescisória. 
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Contudo, ressalvam que, nesse caso, “há nítida e gritante diferença entre perícia que se serviu 

de prova falsa e perícia que chegou a um resultado destoante daquele que se poderia chegar 

através de nova prova pericial” (MARINONI; ARENHART, 2007, p. 678). 

Caso o laudo pericial em que a sentença se baseou tenha resultado de dolo do 

expropriado, a Fazenda Pública poderá propor ação rescisória com fundamento no inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil27. No entanto, se o resultado da prova pericial, em que 

a sentença se fundou, baseou-se em prova falsa, a ação rescisória deve ser proposta com base 

no inciso VI28. 

Por tudo isso, o prazo da rescisória não pode ser curto nem longo, devendo estar 

no meio termo. Como adverte Marinoni (2013), o mínimo e máximo do prazo razoável.  

Contado a partir do trânsito em julgado da decisão, o prazo deve ser de dois anos, 

um espaço de tempo razoável, por isso constitucional.  

                                                 
27 Artigo 485 do CPC. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
III – resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de 
fraudar a lei. 
28 Artigo 485 do CPC. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
VI – se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou seja, provada na própria 
ação rescisória. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Como demonstrado, muitas vezes a convivência social revela conflitos de 

interesses sobre o mesmo bem ou valor jurídico entre duas ou mais pessoas e tais conflitos 

podem se transformar em dano real. Diante disso e mediante a provocação dos 

jurisdicionados, deve o Estado atuar, por meio do processo, manifestando seu poder de 

“aplicar a justiça”, a fim de restabelecer a paz social almejada pela ordem jurídica. 

As decisões judiciais devem se tornar definitivas e imutáveis, pois, do contrário, 

os conflitos entre os cidadãos poderiam prolongar-se eternamente e seria impossível ocorrer a 

estabilização da ordem jurídica. 

Em outras palavras, busca-se com a coisa julgada implementar a segurança 

jurídica em uma sociedade e evitar a eternização das demandas. 

Teresa Arruda Alvim Wambier entende que a figura da coisa julgada é quase que 

uma exigência prática imposta pela própria razão de ser do Direito, que é a de criar a paz 

social (1986, p. 183). Sem ela, não há ordem jurídica e não há possibilidade de o cidadão 

confiar nas decisões do Judiciário. Não há, em outras palavras, Estado de Direito 

(MARINONI, 2010, p. 67).  

Nesse sentido, podemos observar que o princípio da segurança jurídica é elemento 

essencial ao Estado Democrático de Direito. Desse modo, para que fosse possível conceber a 

desconstituição da coisa julgada, seria necessária a ocorrência de vícios muito graves, que 

induzissem a uma ponderação de valores entre a segurança e a justiça, pendendo a balança 

para a última (1997 apud WELSCH, 2008, p. 67). 

Ocorre que, no Brasil, o controle da constitucionalidade é dever de todo e 

qualquer juiz. Por isso, dizemos que o nosso ordenamento jurídico abarca os controles 
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concentrado e difuso. Assim, a decisão de um juiz ou de um tribunal é tão legítima quanto a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, gozando toda e qualquer decisão judicial brasileira do 

atributo da segurança jurídica. 

Este princípio, portanto, se opõe à retroatividade da decisão de 

inconstitucionalidade sobre a coisa julgada nos sistemas de controle difuso, sendo certo que, 

com isso, visa-se estabilizar as relações controvertidas. 

No entanto, é dever ressaltar que tal estabilização não pode ocorrer à custa de uma 

grande injustiça social. Não existem princípios absolutos, devendo a garantia constitucional 

da coisa julgada ser interpretada e aplicada de forma sistemática. Afinal de contas, a coisa 

julgada não pode ser tida como instrumento impotente, incapaz de corrigir decisões 

teratológicas, contrárias a toda a ordem jurídica vigente (RODRIGUES; AGACCI, 2012, p. 

28). Ademais, “a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não 

eternizar litígios” (DINAMARCO, 2003, p.265). 

Nesse contexto, observa-se que a proposta de relativização da coisa julgada visa à 

correção de situações excepcionais, sendo que a doutrina e a jurisprudência vêm defendendo a 

revisão de julgados violadores de garantias ou direitos constitucionais, ou seja, de valores 

éticos ou jurídicos, que possam ofender consideravelmente o ordenamento jurídico, 

produzindo situações insustentáveis. 

Entre os casos excepcionais em que há indicação de relativização da coisa julgada, 

o da investigação de paternidade é um forte exemplo, pois, como sabido, alguns anos atrás, 

havia a impossibilidade de se apurar com precisão e segurança a paternidade daquele que não 

havia reconhecido o suposto filho. Pelas mesmas razões, poderia haver o reconhecimento 

errôneo da paternidade devido à fragilidade da prova. Hoje, no entanto, os exames de sangue, 

principalmente o exame de DNA, apontam com enorme grau de segurança a paternidade, 



68 
 

sendo possível, portanto, nesse caso, a relativização da coisa julgada para se apurar a questão 

da paternidade. 

  



69 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU FILHO, Saulo de Castro. A suspensão da execução de lei ou ato normativo pelo 
Senado Federal e a coisa julgada material no controle concentrado da constitucionalidade. 
Revista de Processo. São Paulo, v. 19, n. 74, p. 7-19, abr./jun. 1994. 

ALMEIDA, Maria Christina de. Investigação de paternidade e DNA: aspectos polêmicos. 
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001. 

ALVIM, Arruda. Ação rescisória. Revista de Processo. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 277- 99, abril 
1976. 

ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada exegese do código de processo 
civil: arts.  444 a 475. Rio de Janeiro, Aide, 1992. 

ASSIS, Araken. Eficácia da coisa jugada inconstitucional. Revista dialética de direito 
processual. São Paulo, n. 4, p. 9-28, jul. 2003. 

BARIONI, Rodrigo. A ação rescisória no novo CPC: propostas de alteração. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 37, n. 207, p. 239-264, maio 2012. 

BARROS, Evandro Silva. Coisa julgada inconstitucional e limitação temporal para 
propositura da ação rescisória. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São 
Paulo, v. 12, n. 47, p. 55-98, abril 2004. 

BARROSO, Luis Roberto. O controle da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. 
São Paulo, Saraiva, 2007. 

BESERRA, Fabiano Holz. Apontamentos sobre a coisa julgada: de Liebman à relativização 
do instituto. Material da 3ª aula da disciplina prova, sentença e coisa julgada, ministrada no 
curso de pós-graduação lato sensu televirtual em direito processual civil – IBDP e 
Anhanguera-UNIDERP/Rede LFG. 

BONTÀ, Silvana Dalla. Uma "inquietação benéfica": notas comparativas a respeito do tema 
dos limites objetivos da coisa julgada à luz da situação atual da jurisprudência europeia e das 
teses "zeunerianas". Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 215, p. 189-204, jan. 2013. 
Parte 1. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial. n.  
1.215.172/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Publicado no DJ em 
11/03/2013. Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1
213490&num_registro=201001757362&data=20130311&formato=PDF> Acesso em: 10 de 
nov. 2014. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1213490&num_registro=201001757362&data=20130311&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1213490&num_registro=201001757362&data=20130311&formato=PDF


70 
 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo no Recurso Especial. n. 1.257.855/RS. 
Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Terceira Turma. Publicado no DJ em 06/10/2014. 
Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1
351445&num_registro=201100869614&data=20141006&formato=PDF> Acesso em: 10 de 
nov. 2014. 

BRASIL. Superior tribunal de Justiça. Edcl na Medida Cautelar. n. 18.265/SP. Relator: 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Publicado no DJ em 19/06/2012. 
Disponível em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1
154471&num_registro=201101627522&data=20120619&formato=PDF> Acesso em: 10 nov. 
2014. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. n. 1.188.280/SC. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Quarta turma. Publicado no DJ em 16/09/2013. Disponivel em: < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1
193871&num_registro=201000598538&data=20130916&formato=PDF> Acesso em: 10 de 
nov. 2014. 

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. 
70051752665. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Oitava Câmara Cível. 
Publicado no DJ 07/02/2013. Disponível em: < 
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de
+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=
70051752665&num_processo=70051752665&codEmenta=5101637&temIntTeor=true> 
Acesso em: 10 nov. 2014. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 363.889/DF. Relator: 
Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Publicado no DJ 16/12/2011. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003> Acesso em 
10 nov. 2014. 

CARNEIRO JÚNIOR, Amílcar Araújo. Ação rescisória coletiva. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processual Civil. São Paulo, v. 12, n. 74, p. 34-62, nov./dez. 2011. 

CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. A coisa julgada nas ações coletivas. In: TUBENCHLAK, 
James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de (Coords.). Livro de estudos jurídicos. 2 ed. Rio 
de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1991. p. 199-207. 

CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória como meio de controle de decisão fundada em lei 
declarada inconstitucional pelo STF. Revista de Processo. São Paulo, v. 34, n. 170, p. 9- 6, 
abr. 2009. 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. A nova limitação do efeito erga omnes na ação civil 
pública. Revista do Ministério Público, Rio de Janeiro, n. 7, p. 181- 88, jan. 1998. 

CATEB, Alexandre Bueno. ação anulatória de ato judicial e ação rescisória. Revista da 
Faculdade de Direito Milton Campos, Belo Horizonte, n. 12, p. 23-40, jan. 2005. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1351445&num_registro=201100869614&data=20141006&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1351445&num_registro=201100869614&data=20141006&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1154471&num_registro=201101627522&data=20120619&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1154471&num_registro=201101627522&data=20120619&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1193871&num_registro=201000598538&data=20130916&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1193871&num_registro=201000598538&data=20130916&formato=PDF
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70051752665&num_processo=70051752665&codEmenta=5101637&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70051752665&num_processo=70051752665&codEmenta=5101637&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70051752665&num_processo=70051752665&codEmenta=5101637&temIntTeor=true
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003


71 
 

CIRNE, Mariana Barbosa. A reforma da lei 11.232/2005 e multa do art. 475-J: finalmente, 
qual é o termo inicial?. Revista de Processo. São Paulo, v. 35, n. 188, p. 175-193, out. 2010. 

COSTA, Everton Leandro da. A coisa julgada nas ações coletivas sob prisma do código de 
defesa do consumidor.  Revista Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 55, n. 358, p. 97-113, ago. 
2007. 

DAL PIAZ, Livia Cipriano. Ação rescisória por violação a literal disposição de lei: a visão 
jurisprudencial e doutrinária da súmula 343 do STF. Revista de Processo. São Paulo, v. 32, 
n. 147, p. 233- 43, maio 2007. 

DANTAS, Paulo Roberto de F. Transcendências dos motivos determinantes no controle 
difuso de constitucionalidade. Carta Forense, 2010. Disponível em: 
http://cartaforense.com.br/conteudo/colunas/transcendencia-dos-motivos-determinantes-no-
controle-difuso-de-constitucionalidade/5096. Acesso em: 8 nov. 2014. 

DELLORE, Luiz. Estudos sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade. Rio de 
Janeiro, Forense, 2013. 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2003. 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Ajuris. Porto Alegre, 
v. 27, n. 83, p. 33- 65, set. 2001. 
 
FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. Ajuris. Porto Alegre, 
v. 18, n. 52, p. 5- 3, jul. 1991. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas 
ações relativas à filiação. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 808, p. 57- 61, fev. 2003. 
 
FLACH, Rafael. A Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça e a coisa julgada progressiva. 
Revista de Processo. São Paulo, v. 35, n. 185, p. 175-210, jul. 2010. 
 
GARCIA, Maria. A inconstitucionalidade da coisa julgada. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 48-54, abril 2004.  
 
GAVIÃO FILHO, Anizio Pires. A coisa julgada no modelo processual coletivo. Ajuris, Porto 
Alegre, v. 35, n. 110, p. 19-44, jun. 2008. 
 
GAZZI, Mara Sílvia. Os limites subjetivos da coisa julgada. Revista de Processo, São Paulo, 
v. 9, n. 36, p. 179-113, 1984. 
 
GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel ; FAVRETO, Rogério. A proposta de estruturação do 
sistema único de ações coletivas brasileiras: a nova lei da ação civil pública. Revista 
Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 57, n. 382, p. 19-39, ago. 2009. 
 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria 
constitucional. Revista dos Tribunais: cadernos de direito constitucional e ciência política. 
São Paulo, n. 17, p. 50-60, out. 1996. 

http://cartaforense.com.br/conteudo/colunas/transcendencia-dos-motivos-determinantes-no-controle-difuso-de-constitucionalidade/5096
http://cartaforense.com.br/conteudo/colunas/transcendencia-dos-motivos-determinantes-no-controle-difuso-de-constitucionalidade/5096


72 
 

GROSS, Marco Eugênio. A posterior declaração de inconstitucionalidade contrária ao 
conteúdo de decisões já passadas em julgado em matéria tributária: um conflito entre a 
segurança jurídica e a supremacia da constituição. Revista de Processo. São Paulo, v. 35, n. 
185, p. 151-174, jul. 2010. 

HENKELS, Rodrigo. A coisa julgada inconstitucional: efeitos do plano normativo e no plano 
do ato singular e reflexos na execução de título judicial. Revista da Esmesc da Escola 
Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, v. 17, n. 23, p. 443-
461, jan. 2010. 

HONÓRIO, Cláudia. A coisa julgada como limite à retroatividade da declaração de 
inconstitucionalidade: mas e se a coisa julgada for inconstitucional?. A & C -Revista de 
Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, v. 8, n. 34, p. 73-106, out./dez. 
2008. 

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo, Saraiva, 2008. 

MAIA, Clemenceau Pedrosa. Alcance da coisa julgada. Revista da Escola da Magistratura 
do Estado de Rondônia. Porto Velho, n. 11, p. 233-236, dez. 2003. 

MALLET, Estêvão. A jurisprudência sempre deve ser aplicada retroativamente?. Revista do 
Advogado, São Paulo, n. 86, p. 23-35, jul. 2006. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do 
patrimônio cultural e dos consumidores: lei 7.347/85 e legislação complementar. 9. ed. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2004. 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 
conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 6. ed. atual. e 
ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a coisa julgada material? Revista dos Tribunais, 
São Paulo, n. 830, p. 55-73, dez. 2004. 

MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada inconstitucional: a retroatividade da decisão de 
(in)constitucionalidade do STF sobre a coisa julgada: a questão da relativização da coisa 
julgada. 3. ed. rev. e atual. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013. 
 
MENDONÇA, Rodrigo Gomes de. Teoria da transcendência dos motivos determinantes das 
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade: os limites 
da coisa julgada e o enunciado de súmula vinculante. Revista de Processo. São Paulo, v. 36, 
n. 199, p. 307-322, set. 2011. 
 
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A coisa julgada nas ações para tutela de interesses difusos. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 631, p. 71-82, maio 1988. 
 
MITIDIERO, Daniel Francisco. Abrangência da coisa julgada no plano objetivo: segurança 
jurídica. Revista de Processo, São Paulo, v. 35, n. 184, p. 309-328, jun. 2010. 
 



73 
 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A eficácia preclusiva da coisa julgada material. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, n. 441, p. 14-23, jul. 1972. 

MOURA, Cláudia B.; OLTRAMARI, Vitor Hugo. A quebra da coisa julgada na investigação 
de paternidade: uma questão de dignidade. Revista de Direito Privado, n. 21, jan./mar. de 
2005. 

NAKAMURA, André Luiz dos Santos. Vícios da sentença, declaração de 
inconstitucionalidade de lei e as consequências na formação da coisa julgada. Ajuris. Porto 
Alegre, v. 40, n. 131, p. 33-71, set. 2013. 

OLIVEIRA, Robson Carlos de. Ação rescisória de sentença baseada em lei posteriormente 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, via controle difuso da 
constitucionalidade: crítica à súmula 343 do STF. In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, 
Teresa.  Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 527-559. 

OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993. p. 1-40. 

PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Ação recisória e modulação da eficácia temporal da decisão 
de inconstitucionalidade. Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 153, p. 145- 55, nov. 
2007. 

PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim. A sentença e a coisa julgada. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 11, n. 41, p. 177-184, jan. 1986. 

RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. Rio de Janeiro, Forense, 2004. 

RODRIGUES, Horácio Wanderlei; AGACCI, Francielli Stadtlober Borges. Sobre a 
relativização da coisa julgada seus limites e suas possibilidades. Revista de Processo, São 
Paulo, v. 37, n. 203, p. 15-38, jan. 2012. 

ROSA, Antonio José Maria Feu. A coisa julgada penal. Revista Trimestral de 
Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 15, n. 84, p. 09-21, jan. 1991. 

SILVA, Ovídio A. Baptista. Conteúdo da sentença e coisa julgada. Ajuris. Porto Alegre, v. 
12, n. 33, p. 52-71, mar. 1985. 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre, Sérgio 
Antonio Fabris, 1979. 

SILVESTRIN, Natália Cristina Damásio. Da inconstitucionalidade superveniente e da 
flexibilização da coisa julgada inconstitucional. Revista da Esmesc da Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, v. 17, n. 23, p. 423-442, jan. 
2010. 

SOARES, Carlos Henrique. Coisa julgada constitucional: a teoria tridimensional da coisa 
julgada: justiça, segurança jurídica e verdade. Coimbra, Edições Almedina, 2009. 

SOARES, Carlos Henrique; OLIVEIRA, Cristiano Paulo de. A relativização da coisa julgada 
trabalhista. Revista Cej. Brasília, v. 16, n. 56, p. 59-70, jan./abr. 2012. 



74 
 

SOARES, Leonardo Oliveira. A denominada coisa julgada inconstitucional e o processo civil 
de resultados no Estado democrático de direito brasileiro. Revista Síntese Direito Civil e 
Processual Civil, São Paulo, v. 12, n. 76, p. 104-116, mar./abr. 2012. 

SOARES, Leonardo Oliveira. A desconsideração atípica da coisa julgada material e o 
princípio constitucional da inafastabilidade. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 223, p. 
199-210, set. 2013. 

STEIN, Raquel. Relativização da coisa julgada e a visão dos tribunais superiores. Ajuris, 
Porto Alegre, v. 37, n. 119, p. 161-184, jul./set. 2010. 

TALAMINI, Eduardo. A coisa julgada no tempo: os "limites temporais" da coisa Julgada . 
Revista do Advogado, São Paulo, n. 88, p. 56- 63, nov. 2006. 

TALAVERA, Glauber Moreno. A coisa julgada no sistema do código de defesa do 
consumidor. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 7, n. 14, p. 
137-170, jul. 2004. 

TESHEINER, José Maria Rosa. A coisa julgada inconstitucional: variações em torno de um 
texto de Gisele Welsch. Revista Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 56, n. 367, p. 31-35, maio 
2008. 

TESHEINER, José Maria Rosa. Ações coletivas relativas a interesses ou direitos coletivos 
stricto sensu. Revista de Processo. São Paulo, v. 39, n. 228, p. 241-257, fev. 2014. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do 
julgamento da questão constitucional. Revista de Processo, São Paulo, v. 20, n. 79, p. 158 - 
171, jun. 1995. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada e a rescindibilidade da sentença. 
Jurisprudência Mineira, Belo Horizonte, v. 45, n. 128, p. 1- 23, out. 1994. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos 
processuais para seu controle. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 795, p. 21-40, jan. 2002. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa 
julgada inconstitucional (código de Processo Civil, artigo 741, parágrafo único). Revista dos 
Tribunais, São Paulo, n. 841, p. 56-76, nov. 2005. 

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. A lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, e a nova 
disciplina da coisa julgada nas ações coletivas: inconstitucionalidade. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, n. 745, p. 67- 72, nov. 1997. 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa 
julgada: hipóteses de relativização. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003. 

WELSCH, Gisele Mazzoni. A coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica, Sapucaia do 
Sul, v. 56, n. 364, p. 63-95, fev. 2008. 

ZAVASCKI, Teori Albino. Ação rescisória em matéria constitucional. Interesse Público. 
Belo Horizonte, v. 3, n. 12, p. 46-65, out. 2001. 


	1 INTRODUÇÃO
	2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA COISA JULGADA
	2.1 A COISA JULGADA NO DIREITO ROMANO
	3 A COISA JULGADA NO DIREITO COMPARADO
	3.1 A COISA JULGADA NO DIREITO PORTUGUÊS
	3.2 A COISA JULGADA NO DIREITO FRANCÊS
	3.3 A COISA JULGADA NO DIREITO NORTE-AMERICANO (EUA)
	3.4 A COISA JULGADA NO DIREITO ALEMÃO
	4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A COISA JULGADA NO DIREITO BRASILEIRO
	4.1 A SENTENÇA E A COISA JULGADA
	4.2 A COISA JULGADA E O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
	4.3 A CONVIVÊNCIA ENTRE A COISA JULGADA E AS DEMAIS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
	4.4 A RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA
	5 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS
	ABREU FILHO, Saulo de Castro. A suspensão da execução de lei ou ato normativo pelo Senado Federal e a coisa julgada material no controle concentrado da constitucionalidade. Revista de Processo. São Paulo, v. 19, n. 74, p. 7-19, abr./jun. 1994.
	ALMEIDA, Maria Christina de. Investigação de paternidade e DNA: aspectos polêmicos. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001.
	ALVIM, Arruda. Ação rescisória. Revista de Processo. São Paulo, v. 1, n. 2, p. 277- 99, abril 1976.
	ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada exegese do código de processo civil: arts.  444 a 475. Rio de Janeiro, Aide, 1992.
	ASSIS, Araken. Eficácia da coisa jugada inconstitucional. Revista dialética de direito processual. São Paulo, n. 4, p. 9-28, jul. 2003.
	BARIONI, Rodrigo. A ação rescisória no novo CPC: propostas de alteração. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 207, p. 239-264, maio 2012.
	BARROS, Evandro Silva. Coisa julgada inconstitucional e limitação temporal para propositura da ação rescisória. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 55-98, abril 2004.
	BARROSO, Luis Roberto. O controle da constitucionalidade no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2007.
	BESERRA, Fabiano Holz. Apontamentos sobre a coisa julgada: de Liebman à relativização do instituto. Material da 3ª aula da disciplina prova, sentença e coisa julgada, ministrada no curso de pós-graduação lato sensu televirtual em direito processual civil – IBDP e Anhanguera-UNIDERP/Rede LFG.
	BONTÀ, Silvana Dalla. Uma "inquietação benéfica": notas comparativas a respeito do tema dos limites objetivos da coisa julgada à luz da situação atual da jurisprudência europeia e das teses "zeunerianas". Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 215, p. 189-204, jan. 2013. Parte 1.
	BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial. n.  1.215.172/RS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Publicado no DJ em 11/03/2013. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1213490&num_registro=201001757362&data=20130311&formato=PDF> Acesso em: 10 de nov. 2014.
	BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo no Recurso Especial. n. 1.257.855/RS. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Terceira Turma. Publicado no DJ em 06/10/2014. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1351445&num_registro=201100869614&data=20141006&formato=PDF> Acesso em: 10 de nov. 2014.
	BRASIL. Superior tribunal de Justiça. Edcl na Medida Cautelar. n. 18.265/SP. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Publicado no DJ em 19/06/2012. Disponível em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1154471&num_registro=201101627522&data=20120619&formato=PDF> Acesso em: 10 nov. 2014.
	BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. n. 1.188.280/SC. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta turma. Publicado no DJ em 16/09/2013. Disponivel em: < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1193871&num_registro=201000598538&data=20130916&formato=PDF> Acesso em: 10 de nov. 2014.
	BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo de Instrumento n. 70051752665. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos. Oitava Câmara Cível. Publicado no DJ 07/02/2013. Disponível em: < http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70051752665&num_processo=70051752665&codEmenta=5101637&temIntTeor=true> Acesso em: 10 nov. 2014.
	BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 363.889/DF. Relator: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Publicado no DJ 16/12/2011. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1638003> Acesso em 10 nov. 2014.
	CARNEIRO JÚNIOR, Amílcar Araújo. Ação rescisória coletiva. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. São Paulo, v. 12, n. 74, p. 34-62, nov./dez. 2011.
	CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. A coisa julgada nas ações coletivas. In: TUBENCHLAK, James; BUSTAMANTE, Ricardo Silva de (Coords.). Livro de estudos jurídicos. 2 ed. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1991. p. 199-207.
	CARVALHO, Fabiano. Ação rescisória como meio de controle de decisão fundada em lei declarada inconstitucional pelo STF. Revista de Processo. São Paulo, v. 34, n. 170, p. 9- 6, abr. 2009.
	CARVALHO FILHO, José dos Santos. A nova limitação do efeito erga omnes na ação civil pública. Revista do Ministério Público, Rio de Janeiro, n. 7, p. 181- 88, jan. 1998.
	CATEB, Alexandre Bueno. ação anulatória de ato judicial e ação rescisória. Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, Belo Horizonte, n. 12, p. 23-40, jan. 2005.
	CIRNE, Mariana Barbosa. A reforma da lei 11.232/2005 e multa do art. 475-J: finalmente, qual é o termo inicial?. Revista de Processo. São Paulo, v. 35, n. 188, p. 175-193, out. 2010.
	COSTA, Everton Leandro da. A coisa julgada nas ações coletivas sob prisma do código de defesa do consumidor.  Revista Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 55, n. 358, p. 97-113, ago. 2007.
	DAL PIAZ, Livia Cipriano. Ação rescisória por violação a literal disposição de lei: a visão jurisprudencial e doutrinária da súmula 343 do STF. Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 147, p. 233- 43, maio 2007.
	DANTAS, Paulo Roberto de F. Transcendências dos motivos determinantes no controle difuso de constitucionalidade. Carta Forense, 2010. Disponível em: http://cartaforense.com.br/conteudo/colunas/transcendencia-dos-motivos-determinantes-no-controle-difuso-de-constitucionalidade/5096. Acesso em: 8 nov. 2014.
	HENKELS, Rodrigo. A coisa julgada inconstitucional: efeitos do plano normativo e no plano do ato singular e reflexos na execução de título judicial. Revista da Esmesc da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, v. 17, n. 23, p. 443-461, jan. 2010.
	HONÓRIO, Cláudia. A coisa julgada como limite à retroatividade da declaração de inconstitucionalidade: mas e se a coisa julgada for inconstitucional?. A & C -Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, v. 8, n. 34, p. 73-106, out./dez. 2008.
	LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo, Saraiva, 2008.
	MAIA, Clemenceau Pedrosa. Alcance da coisa julgada. Revista da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. Porto Velho, n. 11, p. 233-236, dez. 2003.
	MALLET, Estêvão. A jurisprudência sempre deve ser aplicada retroativamente?. Revista do Advogado, São Paulo, n. 86, p. 23-35, jul. 2006.
	MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores: lei 7.347/85 e legislação complementar. 9. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004.
	MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 6. ed. atual. e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007.
	MARINONI, Luiz Guilherme. Relativizar a coisa julgada material? Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 830, p. 55-73, dez. 2004.
	MOURA, Cláudia B.; OLTRAMARI, Vitor Hugo. A quebra da coisa julgada na investigação de paternidade: uma questão de dignidade. Revista de Direito Privado, n. 21, jan./mar. de 2005.
	NAKAMURA, André Luiz dos Santos. Vícios da sentença, declaração de inconstitucionalidade de lei e as consequências na formação da coisa julgada. Ajuris. Porto Alegre, v. 40, n. 131, p. 33-71, set. 2013.
	OLIVEIRA, Robson Carlos de. Ação rescisória de sentença baseada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, via controle difuso da constitucionalidade: crítica à súmula 343 do STF. In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa.  Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006. p. 527-559.
	OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 1993. p. 1-40.
	PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Ação recisória e modulação da eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. Revista de Processo. São Paulo, v. 32, n. 153, p. 145- 55, nov. 2007.
	PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim. A sentença e a coisa julgada. Revista de Processo, São Paulo, v. 11, n. 41, p. 177-184, jan. 1986.
	RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. Rio de Janeiro, Forense, 2004.
	RODRIGUES, Horácio Wanderlei; AGACCI, Francielli Stadtlober Borges. Sobre a relativização da coisa julgada seus limites e suas possibilidades. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, n. 203, p. 15-38, jan. 2012.
	ROSA, Antonio José Maria Feu. A coisa julgada penal. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 15, n. 84, p. 09-21, jan. 1991.
	SILVA, Ovídio A. Baptista. Conteúdo da sentença e coisa julgada. Ajuris. Porto Alegre, v. 12, n. 33, p. 52-71, mar. 1985.
	SILVA, Ovídio A. Baptista da. Sentença e coisa julgada: ensaios. Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris, 1979.
	SILVESTRIN, Natália Cristina Damásio. Da inconstitucionalidade superveniente e da flexibilização da coisa julgada inconstitucional. Revista da Esmesc da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, v. 17, n. 23, p. 423-442, jan. 2010.
	SOARES, Leonardo Oliveira. A denominada coisa julgada inconstitucional e o processo civil de resultados no Estado democrático de direito brasileiro. Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, v. 12, n. 76, p. 104-116, mar./abr. 2012.
	SOARES, Leonardo Oliveira. A desconsideração atípica da coisa julgada material e o princípio constitucional da inafastabilidade. Revista de Processo, São Paulo, v. 38, n. 223, p. 199-210, set. 2013.
	STEIN, Raquel. Relativização da coisa julgada e a visão dos tribunais superiores. Ajuris, Porto Alegre, v. 37, n. 119, p. 161-184, jul./set. 2010.
	TALAMINI, Eduardo. A coisa julgada no tempo: os "limites temporais" da coisa Julgada . Revista do Advogado, São Paulo, n. 88, p. 56- 63, nov. 2006.
	TALAVERA, Glauber Moreno. A coisa julgada no sistema do código de defesa do consumidor. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, v. 7, n. 14, p. 137-170, jul. 2004.
	TESHEINER, José Maria Rosa. A coisa julgada inconstitucional: variações em torno de um texto de Gisele Welsch. Revista Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 56, n. 367, p. 31-35, maio 2008.
	TESHEINER, José Maria Rosa. Ações coletivas relativas a interesses ou direitos coletivos stricto sensu. Revista de Processo. São Paulo, v. 39, n. 228, p. 241-257, fev. 2014.
	THEODORO JÚNIOR, Humberto. A ação rescisória e o problema da superveniência do julgamento da questão constitucional. Revista de Processo, São Paulo, v. 20, n. 79, p. 158 - 171, jun. 1995.
	THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada e a rescindibilidade da sentença. Jurisprudência Mineira, Belo Horizonte, v. 45, n. 128, p. 1- 23, out. 1994.
	THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu controle. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 795, p. 21-40, jan. 2002.
	THEODORO JÚNIOR, Humberto. A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional (código de Processo Civil, artigo 741, parágrafo único). Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 841, p. 56-76, nov. 2005.
	VIGLIAR, José Marcelo Menezes. A lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, e a nova disciplina da coisa julgada nas ações coletivas: inconstitucionalidade. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 745, p. 67- 72, nov. 1997.
	WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003.
	WELSCH, Gisele Mazzoni. A coisa julgada inconstitucional. Revista Jurídica, Sapucaia do Sul, v. 56, n. 364, p. 63-95, fev. 2008.
	ZAVASCKI, Teori Albino. Ação rescisória em matéria constitucional. Interesse Público. Belo Horizonte, v. 3, n. 12, p. 46-65, out. 2001.


