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Direito Processual Civil

EXISTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO 
INCONSTITUCIONAL?1

IS THERE FINAL JUDGMENT UNCONSTITUTIONAL?
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RESUMO
Em tempos de discussão a respeito da possibilidade, ou não, da relativização da incontrastabilidade 
de sentença abarcada pela coisa julgada, o autor, após analisar brevemente a relação entre direito, 
justiça e segurança jurídica – e, ainda, o modelo de controle de constitucionalidade adotado pelo 
ordenamento jurídico brasileiro – conclui que, em nosso país não existe o que comumente se chama 
de sentença (ou acórdão) transitada em julgado inconstitucional quando não haja meios típicos a 
lhe impugnar.

ABSTRACT
In times of discussion about the possibility, or not, of the relativization of sentence qualified by 
res judicata, the author, after briefly examining the relationship between law, justice and legal 
certainty, and the model of judicial review adopted in Brazilian legal system as well, concludes that 
in this country, as a rule, there is no such unconstitutional sentence. 
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1 Introdução

É hoje muito comum vozes se levantarem contra a coisa julgada por uma suposta 
valorização da justiça. Diz-se que se deve “fazer justiça” sem as pregas de dogmas 
processuais, como o seria a coisa julgada, pois os institutos processuais não constituem 
um fim em si mesmo, mas, pelo contrário, são apenas instrumentos para o alcance da 
justiça no caso submetido a juízo.
1 Enviado em 26/10, aprovado em 2/12 e aceito em 4/12/2009.
2 E-mail: rodrigo.borba@trf1.gov.br.



p. 118 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 117-137, 2009

Direito Processual Civil

Isto soa muito bem aos ouvidos, havendo até um quê de poesia, mas será que este 

é o caminho para atingir o justo e respeitar a Constituição?

O justo e o constitucional se confundem? Quem tem a prerrogativa de dizer o que 

é justo e/ou constitucional? Quando o ato jurisdicional poderia ser considerado injusto 

ou inconstitucional? Qual a importância da segurança jurídica em um Estado de direito? 

Uma decisão judicial (sentença e acórdãos) proferida por agentes constitucionalmente 

incumbidos de dizer o que é constitucional, pode após se esgotar o prazo previsto pelo 

legislador para, com razoabilidade, atingir a sua estabilização, ser taxada de inconsti-

tucional por outro agente?

São reflexões inerentes a estas questões que pretendemos fazer, ainda que 

brevemente, para chegarmos à conclusão de que, em regra, não existe sentença 

transitada em julgado inconstitucional após o decurso do prazo da ação rescisória. 

As exceções ficam por conta apenas da sentença penal, da prisão civil inconstitucional, 

da afronta ao Pacto de San Jose da Costa Rica ou quando, antes da formação da coisa 

julgada, já houver juízo de constitucionalidade do STF contrário ao decisum, pois nesse 

último caso a inconstitucionalidade poderá ser reconhecida durante o cumprimento/

execução do julgado (arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, ambos do CPC), obstando 

o efeito executivo do título judicial. 

2 Direito: necessário vínculo entre justiça e segurança jurídica

Não há como dissociar o fenômeno “Direito”, em sua acepção objetiva, dos 

valores de justiça e segurança jurídica.

Miguel Reale vincula justiça à segurança jurídica, o que se entrevê pela importância 

dada à “ordem” em suas seguintes palavras: “No próprio conceito de justiça é inerente 

uma ordem, que não pode deixar de ser reconhecida como valor mais urgente, o que 

está na raiz da escala axiológica, mas é degrau indispensável a qualquer aperfeiço-

amento ético” (REALE, 1996).

Na mesma linha, afirma Carlos Aurélio Mota de Souza (1996): “Segurança e justiça, 

portanto não se contrapõem, mas enquanto esta é um poder moral, desarmado, sua garantia 

de efetivação no direito repousa na materialidade objetiva da segurança jurídica”.

Alexandre Freitas Câmara (2003) reconhece que “o processo é instrumento de 

acesso à justiça, mas não há justiça sem segurança jurídica. É o equilíbrio entre esses 

valores que permitirá a busca de uma solução adequada para este problema”.

Karl Larenz (1997) deduz o direito como “ordem da convivência humana sob a 

exigência da justiça”, pelo que este – o Direito – importa uma “diretiva para o seu compor-

tamento com os outros, mas também o confirma na sua confiança no comportamento dos 

outros; não o constitui apenas em obrigação, também o legitima e o autoriza”. 
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Em que pese as bem lançadas críticas de Dimoulis (2003) às conceituações de 

Direito que se fundamentam no ideal de justiça, às quais o mestre tem por “aplogéticas”, 

não vemos como conceber o Direito dissociado do valor “Justiça”.

O que varia, entretanto, é o preenchimento deste valor por cada ordena- 

mento jurídico.

Como já observado, o Direito é sempre produzido visando à segurança jurídica 

nas relações havidas entre os homens em suas vidas em sociedade. E isto implica sua 

necessária valoração prévia como pretensamente justo.

Não há como aceitar a aplicação de normas jurídicas por qualquer Estado apenas 

com o objetivo de promover segurança jurídica, sem apego à necessidade de se observar 

um padrão de justiça no difícil mister de organizar a vida em sociedade.

O que ocorre é que, ante o natural subjetivismo do valor justiça, este poderá 

apresentar-se de formas diferentes, até mesmo contraditórias, nos círculos de soberanias 

existentes pelo mundo. 

É, por exemplo, impensável no mundo ocidental certas práticas tidas por justas 

do mundo oriental ou islâmico, e vice-versa. Basta lembrar da ideia geral da sociedade 

brasileira sobre a poligamia, que vai de encontro à prática comezinha em alguns países 

muçulmanos,3 ou da normal imposição de penas de trabalhos forçados de que se tem 

notícia, por exemplo, na China. 

Mesmo entre os ordenamentos ocidentais, veem-se diferenças flagrantes de 

conceitos do que seja justo. Recorda-se da pena de morte e das diferentes formas aceitas 

para isso ou, ainda, da licitude conferida ao consumo de certas substâncias psicotrópicas 

e entorpecentes, inimaginável em nosso país no estado cultural em que se encontra.

Ora, mesmo os dois mais lembrados defensores do jusnaturalismo, Santo Agostinho 

e São Tomás de Aquino, chegaram a encontrar justificativas para a escravidão – ou seja, 

tiveram-na como justa! 

De fato, conforme assentado por Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, Santo 

Agostinho consignou, em A Cidade de Deus (l. XIX, c. 15), que: 

Realmente, a condição de servidão, compreende-se, foi justamente imposta ao 
pecador. Por isso em parte nenhuma das Escrituras se lê a palavra servo antes de o 
justo Noé castigar com este nome o pecado de seu filho. Foi, pois, a culpa e não a 
natureza que mereceu este nome (SANTO AGOSTINHO apud ZERON, 2009, p. 254).

E, prossegue lembrando Carlos Zenon, também assim se manifestou São Tomás de 

Aquino, em Sobre o Governo do Príncipe, ao Rei de Chipre:

3 São palavras do Alcorão, livro sagrado do Islã: “Podereis desposar duas, três ou quatro das que vos aprouver, entre as mulheres. Mas 
se temerdes não poder ser equitativo para com elas, casai, então, com uma só, ou conformai-vos com o que tender à mão” (ARRESALA, 
Alcorão Sagrado). Além da Arábia Saudita, outros países também entendem justa a poligamia, como Tanzânia, Nepal, Iêmen, Sudão e 
tribos africanas (SUPERINTERESSANTE, set. 2006). Há, inclusive, tribos indígenas brasileiras que adotam tal prática (MAIA, 2007).
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[…] podemos nos interrogar se o domínio de um homem sobre outro homem é 
natural ou permitido por Deus, ou apenas tolerado, porque se quisermos falar do 
domínio pela escravidão, ele foi introduzido pelo pecado, como já dissemos acima. 
Mas se entendermos este domínio que implica a obrigação de conselho e de direção, 
podemos chamá-la quase natural, porque ele teria podido existir mesmo no estado 
de inocência. É esse o sentimento de santo Agostinho, na Cidade de Deus, c. XIX. 
E esse domínio convém ao homem enquanto ser naturalmente social, ou feito para 
ser governado, como nós já o dissemos (ibid., p. 253).

É preciso, pois, ter ciência de que tais valores – justiça e segurança jurídica – são 
delineados pelos entornos conferidos por cada ordenamento jurídico. Ou seja, ainda que 
sofra o irresistível influxo das aspirações internacionais, a valoração do que seja justo ou 
seguro será feita por cada Estado em suas opções políticas.

Apesar de esforços doutrinárias ou declarações formalizadas por organismos interna-
cionais flagrantemente controlados por nações ocidentais, não há conceitos universais de 
justiça ou de segurança jurídica, pois não existe um “padrão” do que o sejam em todas as 
culturas do mundo – embora os direitos fundamentais espelhem prerrogativas tidas, em geral, 
indeclináveis pelo ser humano, para que este possa obter uma existência digna.

Assim, assume especial importância o estudo do constitucionalismo, vez que será 
a Constituição de cada Estado soberano que ditará, na prática, o direito objetivo em 
seus respectivos territórios e, por conseguinte, o que se deverá entender por justiça e 
por segurança jurídica. E mais: a Constituição dirá quem será o agente incumbido de 

dizer o que é compatível com suas normas e, consequentemente, com o justo. 

3 Inconstitucionalidade

Conforme conceito formulado por Paulo Bonavides, a Constituição, em seu 

aspecto material, é:

O conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da 
competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo, aos direitos da 
pessoa humana, tanto individuais como sociais. Tudo quanto for, enfim, conteúdo 
básico referente à composição e ao funcionamento da ordem política exprime o 
aspecto material da Constituição (BONAVIDES, 2005).

Nesta ótica material, como bem alerta o autor, “não há Estado sem Constituição, 

Estado que não seja constitucional, visto que toda sociedade politicamente organizada contém 

uma estrutura mínima, por rudimentar que seja”. O peculiar da Era Moderna é, conforme 

observação de Lassale, a existência das constituições escritas, as “folhas de papel”.

Formalmente, é constitucional toda a matéria que se insere nas Constituições, que 

passa “a gozar da garantia e do valor superior que lhe confere o texto constitucional” (ibid).
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Gisela Bester (2005) nos lembra que a Constituição tem um conceito “constituído 

a partir da noção de hierarquia existente entre as normas jurídicas, sendo ela a norma 

básica, a norma principal dentro da pirâmide de um ordenamento jurídico, que confere 

o fundamento de validade a todas as demais normas que dela derivam”. 

E, em razão de tal hierarquia jurídica, cada Estado deve adotar meios para 

controlar a compatibilidade dos atos normativos produzidos com as normas, materiais e 

formais, de sua Constituição.

3.1 Controle de constitucionalidade no Brasil

A verificação da compatibilidade de normas infraconstitucionais com as de natureza 

constitucional iniciou-se na jurisprudência norte-americana, sendo o grande marco o sempre 

lembrado caso “Marbury vs. Madison”, julgado em 1803 pela Suprema Corte daquele país. 

Tratou-se da consolidação da análise da constitucionalidade em concreto com 

eficácia inter partes, o que influenciou nosso país quando da elaboração da Constituição 

Republicana de 1891, que passou a admitir o controle judicial de constitucionalidade da 

forma adotada nos EUA.

Já o controle constitucional em abstrato, ou seja, examinando-se a lei em tese 

e com efeitos erga omnes, teve origem na Áustria e foi desenvolvido por toda a Europa, 

com a criação de tribunais constitucionais com tal finalidade – tudo com esteio nas 

lições de Hans Kelsen, o qual difundiu o seu pensamento no sentido de que o sistema 

jurídico deve ser entendido como uma “estrutura escalonada”, na qual as normas de 

uma verdadeira lei maior condicionariam, hierarquicamente, todas as demais leis de 

dado ordenamento jurídico (KELSEN, 1998). 

O Brasil adotou o modelo de controle europeu – abstrato – apenas em 1965, por 

meio da Emenda Constitucional nº 16 à Constituição de 1946, mas sem se desvencilhar 

do método difuso e concreto.

O ordenamento jurídico de nosso país, em uma peculiar união desses dois sistemas 

(talvez até em uma visionária conduta de aparo de arestas diferenciadoras entre estes), 

adotou tanto o controle por via de exceção (estadunidense: concreto), como o controle 

por via de ação (austríaco: abstrato).

Assim, em nosso país a Constituição outorga o dever de análise da compatibilidade 

constitucional de qualquer ato normativo a todos os juízes em suas atividades jurisdicionais. 

Note-se que a análise, pelos magistrados em nosso país, da constitucionalidade 

dos atos normativos que fundam os pedidos que lhes são deduzidos se trata de um 

verdadeiro dever – conferido pela Constituição de 1988, conforme bem aponta Luiz 

Guilherme Marinoni: 
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O controle difuso baseia-se na ideia de que o juiz, por ser um intérprete da lei, 
tem o dever de recusar aplicação à lei que estiver em desconformidade com a 
Constituição. [...] Frise-se que o juiz brasileiro tem o dever de negar aplicação à lei 
inconstitucional, ainda que a questão constitucional não tenha sido invocada pela 
parte (MARINONI, 2008).

De fato, é o que se extrai do princípio da supremacia da Constituição e dos arts. 

102, III, e 97 da CR/88. 

Ao lado do controle difuso, o STF exerce o controle concentrado, em concreto 

– em processos subjetivos de sua competência originária – e em abstrato – processos 

objetivos, ou seja, cujos objetos são a análise da constitucionalidade de atos normativos 

ou, mesmo, das omissões estatais.

O controle concentrado de constitucionalidade, em abstrato, do STF se dá 

por meio dos seguintes instrumentos: a) ação direta de inconstitucionalidade (ADI), 

introduzida no direito pátrio pela EC nº 16/1965, que teve a legitimidade ativa ampliada 

pela CF88; b) ação declaratória de constitucionalidade (ADC), inserida na CF88 pela EC 

nº 3/93; c) ADI por omissão, inserida no direito brasileiro pela CF88, ao lado do mandado 

de injunção, para combater a “síndrome da inefetividade constitucional”; d) ADI 

interventiva, já prevista desde a Constituição de 1934); e) arguição de descumprimento 

de preceito fundamental (ADPF), prevista no texto originário da CF, mas regulamentada 

apenas em 1999, por meio da Lei nº 9.882.

O que se deve ter em mente, para as conclusões destas breves linhas, é que 

em nosso país subsistem ambos os modelos de controle de constitucionalidade – o 

concentrado abstrato e o difuso concreto –, pelo que é legítima a análise de consti-

tucionalidade feita por qualquer magistrado diante do julgamento de pedido que lhe 

seja deduzido.

4 A chamada “coisa julgada inconstitucional”

4.1 Nomenclatura

A coisa julgada é uma garantia fundamental que incide sobre o conteúdo de 

uma sentença ou acórdão, contra os quais não caberiam mais recursos – gerando, 

assim, a segurança jurídica tão almejada pelo direito.

Assim, de logo se observa que, em verdade, a coisa julgada em si nunca poderá 

ser inconstitucional no sistema constitucional de nosso país, eis que vivemos em um 

Estado democrático de Direito que, por isto, tem em sua essência, de forma indisso-

ciável, o instituto da coisa julgada.
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Não obstante, o conteúdo de um provimento judicial pode vir a afrontar a 

Constituição. E esta decisão (tomada aqui no sentido de sentença ou acórdão) pode vir a 

ser protegida pela coisa julgada, tornando-se, em regra, inatingível por outras medidas 

judiciais. É o que observa Alexandre Câmara:

Trata-se, em outros termos, de reconhecer o fenômeno que em doutrina tem sido 
chamado de “coisa julgada inconstitucional”, mas que mais bem se chamaria sentença 
inconstitucional transitada em julgado. A rigor, o que contraria a Constituição não é 
a coisa julgada, mas o conteúdo da sentença. Essa sentença inconstitucional, aliás, 
já contrariava a Lei Maior antes de transitar em julgado. É a sentença, pois, e não a 
coisa julgada, que pode ser inconstitucional (CÂMARA, 2007).

Veja-se, portanto, que o comumente referido como coisa julgada inconstitucional 
diz respeito, em verdade, a sentença ou acórdão supostamente inconstitucionais, e não 
à coisa julgada em si. 

No entanto, o uso da expressão “coisa julgada inconstitucional”, sem esta maior 
preocupação técnica, é bastante difundido na doutrina e jurisprudência, o que pode ser 
tido como uma forma prática de se abordar o assunto por razões didáticas.

4.2 Formas de afronta de uma decisão judicial à Constituição

Uma decisão judicial (abarcando aqui sentenças e acórdãos) pode afrontar a 
Constituição de diversas formas.

De início, vem sempre à lembrança a hipótese de que, em uma sentença ou acórdão, 
o Judiciário, à luz de uma norma inconstitucional, considera-a como fundamento válido, 
constitucional, implícita ou explicitamente, para a sua conclusão decisória.

A recíproca também é verdadeira: ao se considerar inconstitucional determinada 
norma – quando, em verdade não o é – também se estará ferindo a carta maior.4

A decisão pode, ainda, afrontar diretamente normas constitucionais, como, por 
exemplo, quando se deixa de observar o princípio da reserva de plenário nos tribunais (art. 
97) ou, como sempre lembram os defensores da desconsideração da coisa julgada, quando 
o seu próprio conteúdo decisório venha a lesar preceitos materiais da Constituição, como 
a moralidade administrativa, o meio ambiente, direitos fundamentais do homem, etc.

Teori Albino Zavascki expressa que:

A sentença é inconstitucional não apenas (a) quando aplica norma inconstitucional 
(ou com um sentido ou uma situação tidos por inconstitucionais), mas também 
quando, por exemplo, (b) deixa de aplicar norma declarada constitucional, 

4 Não concordamos com a tese segundo a qual essa situação ensejaria uma mera “coisa julgada ilegal”, e não inconstitucional, sob 
o argumento de que a decisão teria apenas afrontado diretamente a lei, e não a Constituição. Tal raciocínio é válido apenas para 
restringir o cabimento de recurso extraordinário, em razão do regime estrito da previsão de competência do STF na Constituição. 
Como a lei não foi aplicada em razão de um juízo de (in) constitucionalidade, não há como negar que, caso esse juízo seja errôneo, 
tal decisão carregaria um resultado inconstitucional. 
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ou (c) aplica norma constitucional considerada não auto-aplicável, ou (d) deixa de 
aplicar norma constitucional auto-aplicável, e assim por diante (ZAVASCKI, 2008).

Podemos lembrar, outrossim, hipótese aventada por Eduardo Talamini referente à 
situação na qual a decisão produz um resultado inconstitucional, como, v.g, no caso de 
improcedência de pedido de reconhecimento de paternidade quando não havia o hoje 
famoso exame de DNA. Nesse caso, segundo Talamini, a decisão, embora não ofensiva, na 
época, a preceitos constitucionais, teria gerado resultado incompatível com a dignidade 
humana do autor por questões tecnológicas, o que não seria aceito pela CR/88.5

De se ver que não faltam maneiras de uma decisão judicial afrontar a Constituição.
A eventual afronta direta de uma decisão judicial a preceitos da Lei Maior 

caracteriza, após o seu trânsito em julgado, o que se tem chamado de “coisa julgada 
injusta inconstitucional”.

De outro lado, decisões fundamentadas em leis inconstitucionais constituiriam, após 
o trânsito em julgado, as chamadas “coisas julgadas inconstitucionais” propriamente ditas.

Os arts. 475-L, II, § 1º; e 741, II, parágrafo único, do CPC, aplicam-se apenas a 
este último caso, ou seja, às hipóteses em que haja inconstitucionalidade da norma 
aplicada na decisão exequenda, ou da interpretação que lhe fora conferida nesta decisão 
– sempre tendo como parâmetro o entendimento fixado pelo STF.

4.3 Efeitos da decisão judicial inconstitucional

Há controvérsias quanto às consequências do reconhecimento da inconstituciona-
lidade de decisão judicial, existindo entendimentos por sua invalidade ou, mesmo, sua 
inexistência.

Teresa Wambier e José Medina são costumeiramente lembrados como defensores 
da tese da inexistência de tal decisão, eis que consideram que o pedido com fulcro em 
norma inconstitucional seria juridicamente impossível. Segundo sustentam, a falta de 
condição de ação (rectius: requisito para o legítimo exercício da ação) desaguaria na 
inexistência do decisum judicial:

Portanto, segundo o que nos parece, seria rigorosamente desnecessária a propositura 
da ação rescisória, já que a decisão que seria alvo de impugnação seria unicamente 
inexistente, pois que baseada em “lei” que não é lei (“lei” inexistente). Portanto, 
em nosso entender a parte interessada deveria, sem necessidade de se submeter 
ao prazo do art. 495 do CPC, intentar ação de natureza declaratória, com o único 
objetivo de gerar maior grau de segurança jurídica à sua situação. O interesse 
de agir, em casos como esse, nasceria, não da necessidade, mas da utilidade da 
obtenção de uma decisão neste sentido, que tornaria indiscutível o assunto, sobre 
o qual passaria a pesar a autoridade de coisa julgada.

5 Palestra proferida por Eduardo Talamini na “I Jornada de Direito Civil e Processual Civil da Escola de Magistratura Federal da  
1ª Região” promovida pelo TRF - 1ª Região em Salvador (17 a 19/6/2009).
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O fundamento para a ação declaratória de inexistência seria a ausência de uma das 
condições da ação: a possibilidade jurídica do pedido. Para nós, a possibilidade de 
impugnação de sentenças de mérito proferidas apesar de ausentes as condições da ação 
não fica adstrita ao prazo do artigo 495 do CPC (WAMBIER; MEDINA, 2003, grifos nossos).

Entretanto, reconhece-se jurisprudencial e doutrinariamente que a hipótese do 

cabimento de ação rescisória do art. 485, V, do CPC abarca violação a norma constitu-

cional, e não somente a lei infraconstitucional (STJ, AR nº 976/CE, DJU 15/5/2000)6. 

Ora, se a sentença fosse inexistente, o pedido de sua rescisão seria inadequado 

ou até juridicamente impossível. Como rescindir o que não existe? Por que, então, a 

jurisprudência consolidou o entendimento por caber ação rescisória nessa hipótese se, 

para declara a inexistência de relação jurídica, basta uma ação declaratória qualquer?

Ademais, admite-se hodiernamente no Brasil, ainda que em caráter excepcional, 

que a própria lei reconhecida como inconstitucional produza efeitos até determinado 

momento, o que se dá quando a decisão por sua inconstitucionalidade promove efeitos 

ex nunc (art. 27 da Lei nº 9.868/99 e art. 11 da Lei nº 9.882/99). 

O que se dirá, então, de um juízo de constitucionalidade emitido pela autoridade 

jurisdicional competente quanto a uma determinada norma?

Assim, data venia, a mera ação declaratória de inexistência, a qualquer prazo, 

com o desiderato de desconstituir a coisa julgada material formada em processo 

existente por sentença existente (juridicamente), não encontra respaldo constitucional, 

por também atentar contra a segurança jurídica inerente ao Estado de Direito.

Ora, mesmo uma sentença sem fundamentação proferida em processo 

existente adquire existência jurídica – podendo, entretanto, ser anulada por recurso 

ou ação rescisória da parte prejudicada. O que se dizer, então, de uma sentença com 

fundamentação na qual o magistrado simplesmente exerceu seu poder-dever de analisar 

a (in)constitucionalidade de uma norma?

A inexistência poderia apenas decorrer da falta de um requisito essencial a uma 

sentença ou acórdão, como, v.g, a falta de magistrado a assiná-los ou a falta de conteúdo 

decisório (a parte dispositiva).

É o que ressalta Araken de Assis, abeberando-se das lições de Pontes de Miranda no que 

se refere aos planos da existência, validade e eficácia a serem analisados na ordem jurídica:7

Por exemplo, a sentença proferida por quem não é juiz ressente-se de óbvio 
elemento de existência, a jurisdição, e, assim, jamais entrará no mundo jurídico. 
Acrescento que, porque não se cuida de provimento originado por agente estatal, 
também não adquire a eficácia de coisa julgada, nem exige rescisória. Pode ser 
simplesmente ignorado. Esta é a lição de Pontes de Miranda: “Não é pressuposto 

6 O STF entende que sequer se aplica a Súmula nº 343 de sua súmula quando a controvérsia tiver por objeto questão constitucional 
(RE nº 328.812/AM, DJ 2/5/2008).
7 O que ficou conhecido como “escada pontiana”.
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objeto da ação rescisória a sentença de quem não é juiz, ou deixara de o ser (o que 
vale o mesmo), pois tal sentença não é sentença; pelo fato da inexistência de juiz, 
é “inexistente” (ASSIS, 2008, grifo nosso).

Concordamos, assim, com Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria, 

que, ao criticarem a tese da inexistência da sentença incompatível com a Constituição, 

lecionam o seguinte: 

Para ter-se um ato como inexistente, no campo do direito, é necessário que lhe falte 
elemento material indispensável para sua ocorrência. Não é a simples ilegalidade 
que o torna inexistente. A contrariedade à lei, qualquer que seja a sua categoria, 
conduz à invalidade (nulidade ou anulabilidade) e nunca à inexistência, que é fato 
anterior ao jurídico (plano do ser) (THEODORO JÚNIOR; FARIA, 2008, grifo nosso).

É o que Paulo Otero consigna em seu pioneiro e sempre lembrado estudo acerca 

da aclamada “relativização da coisa julgada”, ao deduzir que:

Os atos jurisdicionais, isto é, que sejam praticados por um juiz no exercício das 
suas funções, obedecendo aos requisitos formais e processuais mínimos, que violem 
direitos absolutos ou os demais direitos fundamentais e a essência dos princípios 
integrantes da Constituição material não são atos inexistentes, meras aparências, 
antes se assumem como verdadeiras decisões judiciais inconstitucionais (OTERO, 
1993, grifo nosso).

Portanto, as sentenças e acórdãos proferidos em processos juridicamente 

existentes, mas que afrontem a Constituição, não podem ser tidos por inexistentes.

Mas, então, tais decisões – com mérito supostamente afrontador da Constituição –, 

seriam inválidas (nulas ou anuláveis)?

Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro as consideram nulas:

A decisão judicial transitada em julgado desconforme à Constituição padece do 
vício da inconstitucionalidade que, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, lhe 
impõe a nulidade. Ou seja, a coisa julgada inconstitucional é nula e, como tal, 
não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais. Ora, no sistema das 
nulidades, os atos judiciais nulos independem de rescisória para a eliminação do 
vício respectivo. Destarte pode a qualquer tempo ser declarada nula, em ação com esse 
objetivo, ou em embargos à execução (THEODORO JÚNIOR; FARIA, 2008, grifo nosso).

Ousamos discordar de tal entendimento.

É que não se pode confundir a lei inconstitucional com o ato jurisdicional que, 

proferido em um legítimo devido processo legal, a considera, em sua fundamentação, 

compatível com a Constituição (ou vice-versa).
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Se todos os pressupostos objetivos e subjetivos de existência e desenvolvimento 

do processo se fizerem presentes, além das denominadas condições da ação (rectius: 

requisitos para o legítimo exercício da ação), não há como simplesmente considerar 

inválido o provimento jurisdicional gerado nessas circunstâncias. 

Ora, a eventual impropriedade constitucional teria ocorrido apenas durante a análise 

do mérito. Ou seja: trata-se de um error in judicando, não um error in procedendo.

Repetindo lição consolidada na doutrina, Alexandre Câmara, citando Clamandrei, 

ensina que “ocorre o error in judicando quando o magistrado atribui ao direito positivo 

uma vontade que não é a sua verdadeira” (CÂMARA, 2003). 

Mais adiante, o ilustre processualista completa a lição tratando do error in procedendo:

É um vício de forma, ao contrário do anterior, em que se tinha um vício de 
conteúdo. O error in procedendo está sempre ligado ao descumprimento de uma 
norma de natureza processual e consiste em vício formal da decisão, que acarreta 
sua nulidade. Nesta hipótese, o objeto do recurso não será a reforma da decisão 
recorrida, mas sua invalidação. (CÂMARA, 2007)

Desta feita, legítimos para desfazer suposta aplicação errônea de lei inconsti-

tucional são os meios processuais previstos pelo constituinte ou legislador, sempre em 

obediência ao princípio da proporcionalidade na ponderação a ser feita entre os valores 

da segurança jurídica e da justiça.

Também neste sentido, discorre Eduardo Talamini:

A sentença fundada em solução inconstitucional juridicamente existe e é eficaz. 
Ou seja, a sentença amparada em lei, aplicação ou interpretação inconstitucional 
não é juridicamente inexistente nem padece de uma nulidade ou ineficácia tal que 
a faça impugnável a todo tempo e por qualquer via. (TALAMINI, 2007, grifo nosso)

Desse modo, não pode uma simples ação declaratória de inexistência, ou nulidade, 

ser admitida, a qualquer tempo, contra uma decisão assim proferida, como fazem crer os 

autores antes mencionados, seja adotando a tese da inexistência, seja da nulidade.

É nessa senda que o legislador já de há muito criou instrumentos destinados a 

desconstituir a decisão jurisdicional assim proferida (incompatível, no mérito, com a 

Constituição): os recursos, obviamente enquanto não constituída a coisa julgada, 

a tradicional ação rescisória (art. 485 do CPC), e até revisão supranacional por meio do 

Decreto Legislativo n. 89/98 c/c Decreto n. 678/92, art. 44 do seu anexo – Pacto de San 

Jose da Costa Rica.

Outrossim, mais recentemente introduziu-se em nosso ordenamento jurídico a 

impugnação ao cumprimento de sentença com fulcro no art. 475-L, II, § 1º, do CPC e os 
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embargos à execução contra a Fazenda Pública com arrimo no art. 741, II, parágrafo único, 

do mesmo código, com inspiração no § 79 da Lei do Tribunal Constitucional Federal da 
Alemanha (Bundesverfassungsgericht)8. Aqui não se trata, entretanto, de desconstituir 
o título judicial, mas apenas obstruir a sua eficácia executiva – atua, pois, no plano dos 
seus efeitos, não de validade.

Observe-se, entretanto, que há duas hipóteses em que a decisão judicial que 
tenha aplicado lei inconstitucional (ou não tenha aplicado lei constitucional) constituirá 
error in procedendo e, portanto, poderá realmente ser considerada nula: trata-se de 
desrespeito a súmula vinculante do STF ou ao controle concentrado abstrato procedido 
por este, uma vez que, nesses casos, a Corte Maior emite normas com efeito erga omnes, 
vinculantes aos demais órgãos do Judiciário e ao Executivo (arts. 102, § 2º, e 103-A, 
ambos da CR/88).

Assim, se a decisão jurisdicional aplica norma já considerada inconstitucional 
pelo STF em controle concentrado e abstrato9, ou em súmula vinculante, a hipótese 
realmente é de nulidade, sendo possível que mera reclamação seja manejada pelo 
prejudicado para desconstituir o julgado (arts. 102, I, a, l, § 2º; e 103-A, § 3º, da CF).10 

Mas isso se dá por erro in procedendo do juízo, por não ter observado o efeito erga 
omnes vinculante produzido pelo controle abstrato do STF, que implica uma necessária 
conduta processual do juiz, o qual, neste caso, não pode mais exercer livremente o juízo 
quanto à constitucionalidade de determinada norma.

5 Há sentença transitada em julgado inconstitucional?

O que se afirmou até aqui é que uma decisão judicial (sentença ou acórdão) pode 
afrontar a Carta Magna por diversas formas, o que lhe acarreta uma incompatibilidade 
constitucional passível de ser desconstituída por um meio previsto pelo ordenamento 
jurídico com tal mister, sob rígidos requisitos. 

Entretanto, será que uma decisão judicial, proferida após um processo legiti-
mamente desenvolvido, com a observância de todos os direitos decorrentes do princípio-
síntese do devido processo legal, pode ser considerada inconstitucional após adquirir a 
força da coisa julgada no Brasil?

Boa parte de notáveis processualistas não têm dúvida em apresentar uma resposta 
afirmativa, exigindo para tanto a mera hipótese – vaga, aliás – de ser a decisão considerada 
inconstitucional. Pegue-se, como exemplo, Alexandre Câmara (2008), que após considerar 

8 “(1) É legítimo o pedido de revisão criminal nos termos do Código de Processo Penal contra a sentença condenatória penal que se 
baseia em uma norma declarada inconstitucional (sem a pronúncia da nulidade) ou nula, ou que se assenta em uma interpretação 
que o Bundesverfassungsgericht considerou incompatível com a Lei Fundamental; (2) No mais, ressalvado o disposto no § 92 (2) da 
Lei do Bundesverfassungsgericht ou uma disciplina legal específica, subsistem íntegras as decisões proferidas com base em uma lei 
declarada nula, nos termos do § 78. É ilegítima a execução de semelhante decisão. Se a execução forçada tiver de ser realizada nos 
termos das disposições do Código de Processo Civil, aplica-se o disposto no § 767 do Código de Processo Civil. Excluem pretensões 
fundadas em enriquecimento sem causa” (MENDES, 2008).
9 Ou considera inconstitucional norma declarada constitucional pelo STF em controle de constitucionalidade concentrado abstrato.
10 Nem assim a reclamação poderá objetar a coisa julgada formada, conforme disposto na Súmula nº 734: “Não cabe reclamação 
quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
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a situação do questionamento uma inconstitucionalidade material (que existiria ao lado 

das inconstitucionalidades orgânicas e formais), afirma que “em todos esses casos haverá 

inconstitucionalidade da sentença e, transitada em julgado esta, deve-se admitir que 

seja desconsiderada a coisa julgada, a qualquer tempo, sob pena de se ter por sanado 

um vício insanável”.

Em que pesem as muitas manifestações da doutrina nesse sentido – como, por 

exemplo, Lima (1997), Delgado (2003), Dinamarco (2001), Nascimento (2003) e Theodoro 

Júnior e Faria (2003) –, consideramos que a resposta fixada por nosso ordenamento 

jurídico, elaborada após ponderações constitucionais e legais entre os valores da justiça 

e segurança jurídica, é, em geral, negativa.

Diz-se “em geral” apenas em razão da ressalva concedida pelo ordenamento 

às hipóteses de revisão criminal pro reo e habeas corpus, posto que aqui se lida com 

restrições a direitos fundamentais do ser humano (art. 622 do CPP) e, ainda, em virtude 

dos seguintes instrumentos de ponderação entre justiça e segurança jurídica previstos 

especificamente para atingir decisão transitada em julgado (ou seja, meios típicos): 

a) a ação rescisória, com espeque no art. 485, V, do CPC; b) a revisão supranacional 

(Decreto Legislativo n. 89/98 c/c Decreto n. 678/92, art. 44 do seu anexo – Pacto de San 

José da Costa Rica); e c) os fundamentos para resistência ao cumprimento/execução 

de título judicial fundados em inconstitucionalidade introduzidos nos arts. 475-L, 

§ 1º, e 741, parágrafo único – inicialmente pela inconstitucional MP nº 2.180-35/01 11 e, 

posteriormente, pela Lei nº 11.232/05.

Como já se expôs, em nosso país convivem os sistemas concentrado e difuso 

de controle de constitucionalidade, pois qualquer magistrado tem o poder-dever de 

analisar incidentalmente, mesmo de ofício, a constitucionalidade de normas eventu-

almente aplicáveis à resolução da demanda que lhe é submetida.

Então, quando se tem qualquer provimento judicial emitido após a observância 

de todos os direitos processuais das partes, há sempre – ainda que implícita – uma 

análise de constitucionalidade, legitimada por nossa ordem constitucional.

O juiz, ao valorar os enunciados constitucionais e legais que lhes são fornecidos 

pelo ordenamento jurídico, cria as normas jurídicas. Quem diz o que é o direito no caso 

concreto é o magistrado e, para tanto, necessariamente sempre atuará praticando o que 

se tem denominado de “filtragem constitucional”.

Houve, assim, após o devido processo constitucionalmente legítimo, a criação da 

norma concreta a ser aplicada ao pedido deduzido, a qual, após o esgotamento dos meios 

taxativamente criados pelo ordenamento jurídico para sua impugnação, torna-se uma 

manifestação soberana imutável do Estado – pois fora emitida por quem está investido 

da competência constitucionalmente dedicada a tanto.
11 É inconstitucional porque flagrantemente não observou o requisito de relevância e urgência do art. 62 da CF e, ainda, descurou-se 
do princípio da isonomia, pois previu tal hipótese apenas em favor da Fazenda Pública.
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Alguém deve ser apto a dizer o que é constitucional – portanto, justo – em cada 

ordenamento jurídico.12 A escolha brasileira incidiu sobre todos os magistrados do país, 

e não apenas sobre uma Corte Suprema de análise concentrada.

Como se trata de uma jurisdição exauriente, legitimamente abarcada pela coisa julgada, 

instrumento da segurança jurídica inerente a todo Estado de Direito, não pode a decisão ficar 

submetida a uma condição resolutória de, a qualquer momento, poder ser desconstituída por 

um posterior novo juízo de valor acerca de uma questão incidental já preclusa.

Caso o Brasil adotasse apenas o modelo concentrado de controle de constitu-

cionalidade, poderíamos, sem dúvida, assentar que juízos de valor levados a efeito por 

magistrados quanto à constitucionalidade de normas difusamente em processos concretos 

seriam posteriormente, mesmo que pretensamente atingidos pela coisa julgada, 

naturalmente submetidos à revisão do único juízo constitucional possível: o concentrado. 

Neste caso, sim, poderíamos afirmar que, mesmo havendo o “trânsito em 

julgado”, a decisão poderia ser tida por inconstitucional, a qualquer tempo. Mas isso 

simplesmente porque o juiz da decisão impugnada não possuía competência para negar 

validade a uma lei, em razão de uma suposta inconstitucionalidade desta.

Mas não é o caso do Brasil. Por isso, Marinoni merece aplausos ao concluir que:

Ao contrário do que acontece nos sistemas em que o juiz ordinário não pode apreciar 

a questão constitucional, o juiz e os tribunais brasileiros têm o poder de interpretar 

a questão constitucional, fazendo surgir uma norma jurídica para o caso concreto 

(decisão), completamente autônoma em relação à norma abstrata. Nos sistemas de 

controle concentrado, em que eventual questão constitucional implica suspensão 

do processo para o aguardo da decisão do Tribunal Constitucional, o juiz ordinário 

está proibido de tratar da questão constitucional, podendo, no máximo, aplicar 

uma lei inconstitucional. [...]. No sistema concentrado, a sentença que aplicou 

lei posteriormente declarada inconstitucional, quando sustentada apenas na lei 

assim declarada pelo Tribunal Constitucional, faz surgir uma coisa julgada incons-

titucional. Mas o mesmo evidentemente não ocorre no Brasil, em que o juiz de 

primeiro grau tem o dever de tratar da questão constitucional. No sistema em que 

todo e qualquer juiz tem o dever-poder de controlar a inconstitucionalidade da lei, 

nulificar a sentença transitada em julgado que se fundou em lei posteriormente 

declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal significa retirar do juiz ordinário 

o próprio poder de realizar o controle difuso da constitucionalidade (MARINONI, 
2008, grifo nosso).

Se a norma criada pelo Judiciário para o caso concreto tornou-se protegida pela 

coisa julgada em um processo existente e observadora dos ditames processuais constitu-

cional e legalmente obrigatórios, significa que, após toda a oportunidade de revisão recursal, 

12 Conforme exposto no item 2, o justo se confunde com a opção constitucional feita por um Estado, em razão da subjetividade 
daquela qualificação.
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foi considerada veiculadora do direito correto – constitucional e, portanto, justo – a ser 

aplicado na hipótese concreta pelo sistema constitucional adotado por nosso país.

Dessa forma, pode haver decisão judicial que, formalmente hígida, afronte 

materialmente a Constituição. No entanto, para assim ser considerada uma decisão 

proferida diante de uma pretensão cível sem relação com privação de liberdade, deve 

ser reformada pelos meios recursais ordinários ou extraordinários, ou, no máximo, pela 

ação rescisória ou revisão supranacional dentro dos seus rígidos prazos estabelecidos 

– pois, nesses casos, haverá outros agentes ainda competentes para moldar o que se 

entende por constitucional no caso concreto.

Entretanto, ultrapassadas tais oportunidades, não mais há que se falar em decisão 

materialmente inconstitucional, exceto se anteriormente à formação da coisa julgada já 

houvesse decisão do STF13 (NERY JÚNIOR; NERY, 2007), em controle por via direta (ASSIS, 

2008; MARINONI, 2008), pela inconstitucionalidade de norma que lhe serviu de arrimo – 

pois somente nessa hipótese haveria a incidência dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo 

único, ambos do CPC.14

Certo é que há a necessário, em homenagem à busca do justo, ponderar entre 

os valores da segurança jurídica e da justiça, do que o ordenamento jurídico pátrio se 

desincumbiu quando previu os três meios típicos de “relativização” da coisa julgada, 

ao listar hipóteses excepcionais e, principalmente, ao submetê-las a um rígido prazo 

razoável para a desconstituição do decisum. Os arts. 475-L, II, § 1º, e 741, II, parágrafo 

único, do CPC, contudo, atuam no plano dos efeitos do título judicial, não havendo 

que se falar, por isso, em sua desconstituição por inconstitucionalidade em razão da 

aplicação desses dispositivos. Aqui, a inconstitucionalidade impede apenas a execução 

do comando judicial, mas não permite a sua desconstituição – o que poderia ensejar 

atividade cognitiva no juízo rescissorium, e, portanto, a modificação do julgado.

Deixe-se claro, então, que o legislador ordinário não está impedido de criar 

instrumentos aptos à desconstituição da coisa julgada, pois, caso contrário, estar-se-ia 

afirmando, por exemplo, ser a ação rescisória peremptoriamente inconstitucional.

Em verdade, apesar de a coisa julgada ser instituto garantido pela Constituição, 

é o legislador infraconstitucional que fixa o objeto e o momento em que pode ocorrer, 

além das formas de sua desconstituição.

De certo, É da seara infraconstitucional que se extraem os limites objetivos e 

subjetivos – em regra, inter partes, com exceções de alcance ultra partes e até erga 

omnes15 – da coisa julgada material, bem como que esta só incide sobre determinados 

conteúdos das decisões de mérito e com cognição exauriente.

13 STJ, REsp nº 678.418, DJ 3/10/2005.
14 A analítica fundamentação a respeito destas conclusões, referentes ao alcance dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do 
CPC, extrapolaria os objetivos desse trabalho, pelo que se optou apenas por indicar fontes de arrimo às conclusões defendidas.
15 Lei nº 8.078/90, art. 103; Lei nº 4.717/65, art. 18; Lei nº 7.347/85, art. 16; e o costumeiramente olvidado art. 274 do Código Civil.
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Em suma, como assentado por Teresa Wambier e José Medina (2008), “esta proteção 

não significa que a lei ordinária não possa alterar o regime da coisa julgada, como na 

ação popular, e mesmo estabelecer que, em determinadas hipóteses, como na ação de 

alimentos ou no processo cautelar, a coisa julgada não ocorra”. 

O que ora se busca registrar é que o legislador ordinário, ao se imiscuir em tal 

seara, deve fazê-lo com cautela tal que não desnature a garantia constitucional da coisa 

julgada, pois isto atingiria a própria estrutura do Estado de Direito.

Como asseverado por Eduardo Talamini (2005), “cumpre também investigar se o 

balanceamento dos valores fundamentais para a ‘relativização’ da coisa julgada é tarefa 

exclusiva do legislador ou também atribuída ao órgão jurisdicional”.

Temos que, como em todo enunciado legislativo a cargo do legislador, a ponderação 

deve ser feita originariamente por esse, sob pena de incidir em inconstitucionalidade. Ao 

Poder Judiciário, naturalmente caberá tal exercício quando, partindo do enunciado fixado 

pelo legislador, analisa sua constitucionalidade e cria a norma aplicável ao caso concreto.

Portanto, o legislador deve respeitar o princípio da proporcionalidade, ponderando 

adequadamente os valores a serem respingados por sua atuação, sob pena de o enunciado 

legal produzido ser considerado incompatível com a CF88, por desrespeito ao devido 

processo legal substantivo – e, consequentemente, ao Estado democrático de direito.

Quanto ao princípio da proporcionalidade, repetimos as palavras já por nós deduzidas:

O princípio da proporcionalidade, cuja origem é atribuída à doutrina alemã,16 
teve como origem a necessidade de limitar o poder estatal em detrimento das 
liberdades individuais, pois o simples apego à legalidade se mostrava ineficaz a esta 
delimitação, tanto no momento da formulação da norma, quanto no momento da 
sua aplicação. Tal princípio, segundo a doutrina alemã, engloba três subprincípios, 
já bem difundidos e acolhidos pela doutrina pátria, quais sejam: necessidade da 
medida, adequação entre a medida e o fim pretendido, e, ainda, a proporcio-
nalidade em sentido estrito, ou seja, a relação entre o gravame da medida e o 
benefício a ser obtido (o famoso custo x benefício) (BORBA, 2008).

É por isto que é aceita, sem maiores polêmicas, a constitucionalidade da ação rescisória: 

além de ter sido fixado um prazo razoável para o seu manejo (dois anos),17 aduziram-se 

situações taxativas de intensa repulsa objetiva ao valor justiça, o que se mostrou necessário e 

adequado à busca desse valor, sem sacrifício irrazoável da segurança jurídica.

16 Como fugiria ao objetivo deste breve trabalho, não se discorrerá sobre as relações entre o princípio da proporcionalidade, de 
origem germânica, e o da razoabilidade, pincelado no Direito anglo-saxão.
17 Note-se, porém, que há um prazo diferenciado previsto na lei, desde 2001, para a ação rescisória referente a processos que 
tenham por objeto a transferência de terras públicas rurais. São os termos do Art. 8º-C da Lei nº 6.739/79, inseridos pela Lei nº 
10.267/01: “É de oito anos, contados do trânsito em julgado da decisão, o prazo para ajuizamento de ação rescisória relativa a 
processos que digam respeito a transferência de terras públicas rurais”. A constitucionalidade desse dispositivo deve ser aferida 
segundo o princípio da proporcionalidade, estudando-se causas, objetivos e consequências.
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6 Conclusão

Discordamos, por todo o exposto, da doutrina que sustenta existir sentença incons-
titucional produzida após a observância do devido processo legal mesmo que não haja 

mais meios legais típicos a lhe atingir ou não esteja em discussão a liberdade física de 

um ser humano. Consigne-se que esses meios típicos devem ser elaborados pelo legislador 

com estrita observância ao princípio da proporcionalidade – como a ação rescisória, a 

revisão supranacional e os arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC.

Desses últimos dois dispositivos, para não se chocarem com o sistema de controle 

de constitucionalidade vigente em nosso país, só pode ser extraída a norma segundo a 

qual, para sua incidência, deverá haver decisão anterior do STF, e em controle por via 

direta – não pode um juízo de constitucionalidade legitimamente exercido ficar à mercê 

de uma condição resolutória.

Assim, ultrapassado o prazo de dois anos previsto no art. 485 do CPC para o 

ajuizamento de ação rescisória, ausente violação ao Pacto de San José da Costa Rica, e 

não sendo a decisão discrepante de anterior pronúncia de inconstitucionalidade do STF – 

produzida em controle de via direta –, não há mais que se falar em sentença (ou acórdão) 

inconstitucional no processo de pretensão não penal, pois os agentes constitucionalmente 

incumbidos de fazer tal análise já assim o procederam definitivamente no tempo e modo 

devidos. Ou seja: nessa decisão, o Estado fixou, por meio dos agentes competentes no 

momento oportuno, o que é constitucional na hipótese submetida a apreciação.18 

Entendimento diverso incide em confusão a respeito de quem deve dizer o que 

é constitucional, negando o sistema misto de controle de constitucionalidade adotado 

pelo Brasil. Desaguaria na aceitação de que determinado agente – que posteriormente 

venha a analisar a decisão abarcada pela coisa julgada – possa sobrepor-se à análise 

do agente anterior (poderia até ensejar, por exemplo, a revisão de um juízo de valor 

de tribunal superior por um juiz de 1º grau), o que desconsidera a opção feita pela 

Constituição: quando indicou quem poderia analisar a constitucionalidade de atos 

normativos em nosso país segundo uma escala procedimental previamente estabelecida; 

e quando conclamou nosso país como um Estado de Direito, que, assim, exige segurança 

jurídica, a qual é atingida por, entre outros instrumentos, respeito da atividade estatal 

(mormente jurisdicional) ao princípio da confiança, o qual deve nortear suas relações 

com os particulares. 

18 As hipóteses dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, ambos do CPC, apenas podem afetar a eficácia executiva da decisão 
exequenda, não sua validade (a exemplo do que ocorre na Alemanha com o § 79 do Bundesverfassungsgericht) – isto é, a decisão não 
pode ser desconstituída para nova discussão da questão de fundo.
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