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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo a definição de parâmetros de 

aplicabilidade dos artigos 741, § único, e 475 – L, § 1°, do Código de Processo 

Civil de 1973. Pretende, ainda, uma análise sobre sua possível eficácia 

rescisória, bem como sobre a (in)constitucionalidade das normas em comento. 

Por fim, breves referências sobre legislação comparada. Para tanto, 

utilizaremos como meio de pesquisa subsídios legais, doutrinários e 

jurisprudenciais, com os quais realizar-se-á uma análise de regras, princípios e 

institutos processuais e constitucionais relacionados com a matéria. Desta 

forma, através de uma interpretação sistemática, visa-se estabelecer a melhor 

interpretação das normas e, consequentemente, seus parâmetros de 

aplicabilidade, eficácia e (in)constitucionalidade. 

 

Palavras-chave: Coisa julgada inconstitucional. Sentença inconstitucional. 

Eficácia rescisória. Parâmetros de aplicabilidade. Eficácia preclusiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se com o presente estudo discorrer brevemente sobre 

ponto específico introduzido pela lei 11.232/05, qual seja, a inclusão no Código 

de Processo Civil de 1973 dos artigos 741, § único, e 475 – L, § 1°. Referidos 

dispositivos legais introduziram no sistema processual civil brasileiro a 

possibilidade de opor-se à execução de título executivo judicial, seja 

cumprimento de sentença, artigo 475 – L, §1°, seja execução contra Fazenda 

Pública, 741, § único, sob o argumento de que se tenha o “título judicial 

fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato 

normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a 

Constituição Federal”1. 

Uma leitura apressada dos referidos dispositivos pode, à primeira 

vista, demonstrar-se como uma alteração legislativa preocupada com a 

correção de ilegalidades existentes no título judicial exequendo. Entretanto, em 

uma análise mais apurada, conforme será exposto no presente estudo, 

demonstra-se necessário realizar uma interpretação conforme dos referidos 

dispositivos, compatibilizando-os com dispositivos, princípios e institutos 

constitucionais e processuais, sob pena de, não o fazendo, gerar 

consequências de maior gravidade. 

Dessa forma, passemos a uma análise dos referidos dispositivos em 

conjunto com os demais elementos relevantes, de modo a, ao final, 

delinearmos, a nosso ver, a interpretação mais adequada possível para tais 

disposições. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 BRASIL. Código de Processo Civil. Vademecum Saraiva. 14. ed. atual. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p.  392-417. 
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2 REDAÇÃO DOS ARTIGOS 741, § ÚNICO, e 475 – L, § 1°, CPC 

 

Inicialmente cumpre realizar comentários breves sobre a redação 

dos §§ único e 1° dos artigos 741 e 475-L, respectivamente, do Código de 

Processo Civil2, que possuem redação idêntica, é ela: 

 

Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-
se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou 
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas 
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a 
Constituição Federal. 

 

Depreende-se da leitura da redação que o legislador não esclareceu 

se a declaração do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ou não ao 

trânsito em julgado do título exequendo, bem como se o trânsito em julgado 

deve ser anterior ou não à vigência da alteração legislativa. 

De outra banda, se denota que o legislador não fez distinção em 

relação ao tipo de controle de constitucionalidade realizado pela Corte 

Suprema, seja concentrado, seja difuso, assim como, em relação ao difuso, 

sobre a necessidade da atribuição de efeito erga omnes, consoante artigo 52, 

X, da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, a título de esclarecimento e restrição de matéria, contrariu 

sensu à interpretação dos dispositivos tratados, não integram o âmbito de 

inexigibilidade as sentenças que: (a) deixaram de aplicar norma declarada 

constitucional, (b) aplicaram dispositivo da CF/88 que o STF considerou sem 

autoaplicabilidade, (c) deixaram de aplicar dispositivo da CF/88 que o STF 

considerou autoaplicável e (d) aplicaram preceito normativo que o STF 

considerou revogado ou não recepcionado. 

Pois bem. Comecemos nossa abordagem inicialmente por estes 

pontos, não necessariamente na ordem posta, e, em seguida, demais pontos 

relevantes. 

 

                                                             
2 BRASIL. Código de Processo Civil. Vademecum Saraiva. 14. ed. atual. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p.  392-417. 
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3 VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 475-L, §1°, E 741, § ÚNICO, E SÚMULA 487 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

A Lei 11.232/05 foi publicada no Diário Oficial da União em 

23/12/2005, com entrada em vigor após 6 (seis) meses de sua publicação, 

conforme artigo 8° da mesma. Assim, temos que passou a viger em 

24/06/2006. 

Inobstante, de bom alvitre atentar que, especificamente em relação 

ao artigo 741, § único, CPC, sua vigência é anterior à prevista na Lei 

11.232/05, como ocorre com artigo 475-L, §1°, CPC. Isso por que a alteração 

realizada no primeiro tem origem na Medida provisória 2.180-35/01, entrando 

em vigor na data de sua publicação, 27/08/2001, sendo que a mesma 

permaneceu em vigor até o início de vigência da Lei 11.232/02 por força do 

artigo 2° da Emenda Constitucional 32/01. 

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica Superior Tribunal de 

Justiça, ao exemplo dos Embargos de Divergência em REsp n°1.050.129 – 

SP3, Corte Especial:  

 

A matéria não é nova no âmbito desta Corte Especial e se encontra 
pacificada desde 6 de outubro de 2010, quando, por ocasião do 
julgamento do AgRg nos EAg 868.198/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, 
DJe de 11/11/2010), estabeleceu-se que o parágrafo único do art. 
741 do CPC não se aplica de imediato às sentenças que transitaram 
em julgado antes da vigência da MP 2.180-35, ou seja, que foram 
proferidas até 24 de agosto de 2001, mesmo que contrárias à CF/88. 

 

Esclarecida a questão da vigência dos dispositivos em análise, 

passemos à Súmula 487 do STJ4: 

 

                                                             
3
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO 
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, 
ACRESCENTADO PELA MP 2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS 
TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. LIMITE DA EFICÁCIA 
RETROATIVA DAS DECISÕES O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM RESP N° 1.050.129 – SP. Hélcio Pupo Ribeiro e Outros versus Instituto 
Nacional do Seguro Social. Rel. Min. Nancy Andrighi. 12/05/11. Dje 07/06/11. 
4
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 487. O parágrafo único do art. 741 do CPC 

não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência. In 
Vademecum Saraiva. 14. ed. atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2012. p.  1866. 
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O parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica às sentenças 
transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência. 

 

Referida Súmula pacificou a questão em relação à necessidade ou 

não de o trânsito em julgado ser anterior ou posterior ou posterior à entrada em 

vigência dos artigo 475-L, §1°, 24/06/2006, e 741, § único,  27/08/01, ambos do 

CPC. Desta forma, estabelecido o primeiro parâmetro de aplicabilidade dos 

artigos em análise: “aplica-se o artigo 475-L, §1°, CPC, apenas à impugnação 

ao cumprimento de sentença lastreado em título transitado em julgado a partir 

de 24/06/2006; aplica-se o artigo 741, § único, CPC, apenas aos Embargos à 

Execução contra Fazenda Pública contra execução lastreada em título 

transitado em julgado a partir de 27/08/2001”. 
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4 ESPÉCIES DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E EFICÁCIAS 

RESPECTIVAS 

 

Divide-se o controle de constitucionalidade brasileiro em difuso 

(concreto/incidental/subjetivo/incidental/etc.) e concentrado (direto/abstrato/via 

de ação/etc.), conforme artigos 97, 102, III, “a” a “d”, e 105, III, “a” e “b”, CF/88, 

e artigos 102, I, a, CF/88, e Lei 9.868 e 9.882, respectivamente. 

Ao controle concentrado, definem os artigos 28, § único, da Lei 

9.868/99, e 10, §3°, da Lei 9.882/99, que sua eficácia é erga omnes, ex tunc e 

vinculante. Ao controle difuso tem-se, via de regra, eficácia inter partes e ex 

nunc. Todavia, o artigo 52, X, CF/88, atribui competência ao Senado Federal 

para, através de resolução, atribuir à declaração de inconstitucionalidade 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal eficácia erga omnes e ex nunc, o que 

não impede o ingresso em juízo para, caso a caso, ter reconhecido o efeito ex 

tunc e suas consequências jurídicas. 

Os artigos 475-L, §1°, e 741, § único, CPC, não fazem distinção 

entre a espécie de controle de constitucionalidade em que incidem, bem como, 

em relação ao difuso, se é necessária a existência da resolução do Senado 

Federal. Em relação ao controle concentrado não há maiores dúvidas, eis que 

possuem efeito erga omnes, ex tunc e vinculante ex lege. Em relação ao 

difuso, porém, há controvérsias. 

A jurisprudência5 do Supremo Tribunal Federal não é clara sobre a 

necessidade ou não do cumprimento do artigo 52, X, CF/88, para fins de 

aplicação das normas em análise: 

                                                             
5
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL.  

INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE 
QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL.  PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. 
EXIGÊNCIADE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS.  VALORES FUNDAMENTAIS 
INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.  EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES  
JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. 
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ 
APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM 
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. 
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR  
SEGUIMENTO  AO  RE  E RECURSO  EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO CONTRA ACÓRDÃO 
DO TRF, CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. RECURO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 



10 
 

 

“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser 
desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma 
de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência 
do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de 
referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente 
julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato 
sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento 
posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito 
de fiscalização incidental de constitucionalidade”. 

 

Todavia, temos por necessária a expedição da resolução para 

cabimento de impugnação/embargos por este fundamento. Cingindo-se o efeito 

do controle difuso tão somente às partes, sem a expedição da resolução a 

decisão terá tão somente efeito de jurisprudência, visto que terá força de lei 

apenas em relação às partes do feito em que proferida, conforme artigo 468, 

CPC. Diferentemente ocorre quando há resolução do Senado, pois, atribuindo-

lhe eficácia erga omnes, terá força de lei geral, que atinge a todos e deve ser 

observada pelo julgador. 

Pelo exposto, possível a definição de um segundo parâmetro de 

aplicabilidade das normas em comento: “aplica-se o artigo 475-L, §1°, e 741, § 

único, CPC, quando a declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade do 

Supremo Tribunal Federal houver sido proferida em controle concentrado de 

constitucionalidade ou, após resolução do Senado Federal, Artigo 52, X, CF/88, 

em controle difuso de constitucionalidade”.6 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
N° 870.878 – DF. Arzerina Barros Barto e Outros versus Advocacia Geral da União. Rel. Min. 
Celso de Mello. 23/03/15. Dje. 07/04/15. 
6
 Para fins de evitar tautologia, toda menção à “declaração”/”pronunciamento” do STF, deve ser 

entendida por “declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade em controle concentrado 
transitada em julgado e declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade em controle difuso após 
expedição de resolução do Senado Federal”. 
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5  ÉPOCA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE/ 

INCOMPATIBILIDADE 

 

Outro parâmetro relevante a esclarecer trata-se da relação entre o 

momento do trânsito em julgado da declaração de 

inconstitucionalidade/incompatibilidade proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, se em controle concentrado, ou momento da expedição da resolução 

do Senado, se em controle difuso, e o momento do trânsito em julgado do título 

exequendo. 

Neste ponto surgem as maiores controvérsias em relação à 

aplicabilidade dos dispositivos em comento. Diverge a doutrina se possível 

impugnar/embargar o cumprimento/execução de título judicial transitado em 

julgado que tenha tido como fundamento relevante7 para o resultado da lide 

norma tida por inconstitucional/incompatível com a Constituição Federal de 

1988 tanto antes quanto depois do trânsito em julgado do título ou tão somente 

se anterior ao trânsito em julgado. 

Não há maiores discussões em relação ao pronunciamento do 

Supremo Tribunal Federal anterior ao trânsito em julgado, visto que, neste 

caso, tal pronunciamento deveria ter sido observado no julgamento da lide por 

conta da eficácia erga omnes, sendo aplicável, portanto, os artigos 475-L, §1°, 

e 741, § único, CPC. 

De outro banda, em relação ao pronunciamento da Corte Suprema 

posterior ao trânsito em julgado, a discussão doutrinária abarca diversos 

dispositivos, princípios e institutos constitucionais e processuais relevantes, de 

modo que, para fins didáticos, analisemos separadamente. 

 

5.1 COISA JULGADA MATERIAL VERSUS INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DA 

COISA JULGADA 

 

                                                             
7
 Consideração de grande relevância é que a simples adoção de norma declarada 

inconstitucional/incompatível pelo Supremo Tribunal Federal não gera, necessariamente, procedência 
dos embargos ou impugnação; é necessário que a não adoção da norma acarretasse modificação, total 
ou parcial, no resultado de demanda, passando a procedência da ação à parcial procedência ou 
improcedência da mesma, como bem ressaltado por Luiz Guilherme Marinoni. Coisa Julgada 
Inconstitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 133. 
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A coisa julgada, prevista no artigo 5°, XXXVI, CF/88, trata-se de 

garantia fundamental outorgada pela Carta Magna ao jurisdicionado que, após 

apreciação do Poder Judiciário sobre questão que não mais caiba recurso, 

torna imutável e indiscutível a sentença, nos termo do artigo 467, CPC, c/c 6°, 

§3°, LINDB. Há coisa julgada material nas sentenças de mérito, que encerram 

as matérias previstas no artigo 269, CPC. 

A res judicata, consoante doutrina autorizada8, atribui a qualidade da 

imutabilidade à sentença, tendo como consequência a vedação à mudança do 

julgado e seus efeitos. Assim, salvo exceções, nem mesmo a lei pode 

sobrepor-se à coisa julgada. Segundo Cassio Scarpinella Bueno9: 

 

Trata-se, nesta ampla perspectiva do instituto, mais ainda quando o 
referido dispositivo refere-se concomitantemente ao “direito adquirido” 
e ao “ato jurídico perfeito”, de uma técnica adotada pela lei de garantir 
estabilidade a determinadas manifestações do Estado-juiz, pondo-as 
a salvo inclusive dos efeitos de novas leis que, por qualquer razão, 
pudessem pretender eliminar aquelas decisões ou, quando menos, 
seus efeitos, e, neste sentido, é uma forma de garantir maior 
segurança jurídica aos jurisdicionados. 

 

Este é um dos argumentos em que se baseia a corrente doutrinária 

entendendo que a declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado não possui 

o condão de sobrepor-se à coisa julgada material. 

De outra banda, corrente contrária defende a possibilidade de 

oposição à execução, no que tange à coisa julgada, em razão dos efeitos 

decorrentes do controle de constitucionalidade no sistema misto brasileiro. A 

Constituição Federal de 1988 admite simultaneamente o controle de 

constitucionalidade difuso (concreto/incidental/subjetivo/incidental/etc.) e 

concentrado (direto/abstrato/via de ação/etc.), conforme artigos 97, 102, III, “a” 

a “d”, e 105, III, “a” e “b”, CF/88, e artigos 102, I, a, CF/88, e Lei 9.868 e 9.882, 

respectivamente. 

                                                             
8
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume I: teoria 

geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 55 ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Forense, 2014. p. 767. 
9 BUENO, Cássio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito processual civil, volume II, 
tomo I: procedimento comum: ordinário e sumário. 5 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 359. 
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Independentemente do tipo de controle de constitucionalidade 

aplicado, seja difuso, seja concentrado, a decisão possui eficácia ex tunc. 

Como assevera a doutrina10, a inconstitucionalidade é um mal congênito e sua 

declaração, como lhe é inerente a tal eficácia, refere-se a algo pretérito, no 

caso, desde o momento da sanção presidencial ou rejeição do veto pelo 

Congresso Nacional. 

Em razão disso, entendem alguns autores ser caso de inexistência 

de coisa julgada, para outros, caso de nulidade da coisa julgada. Capitaneando 

o discurso sobre a nulidade, Humberto Theodoro Júnior11 sustenta que “dúvida 

não mais pode subsistir que a coisa julgada inconstitucional não se convalida, 

sendo nula”. De outra banda, sustentado a inexistência da coisa julgada, 

temos, dentre outros, Ivo Dantas12, para quem “em se tratando de coisa julgada 

inconstitucional, o atentado à Constituição poderá ser invocado a qualquer 

momento e em qualquer instância ou Tribunal, pois se trata de decisão 

inexistente”. 

Sem adentrarmos ao estudo da “Escada Ponteana”, defensores 

dessa posição entendem que em ambas as hipóteses, seja nulidade, seja 

inexistência, a inconstitucionalidade/incompatibilidade pode ser suscitada em 

qualquer momento ou grau de jurisdição, dispensando-se a ação rescisória, 

quer por não haver o que rescindir, quer pela existência de outros meios 

processuais. 

Data maxima venia aos defensores da inexistência de coisa julgada, 

não podem prosperar tais argumentos. O instituto da coisa julgada é garantia 

constitucional, corolário da segurança jurídica e pilar do Estado Democrático de 

Direito. A formação da coisa julgada não adentra ao mérito da legalidade ou 

justiça da decisão, decorrendo tão somente do preenchimento dos 

pressupostos de existência do processo - jurisdição do juiz, petição inicial, 

capacidade postulatória do autor e citação do réu – cumulados aos 

                                                             
10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1358. 
11 THEODORO JUNIOR, Humberto e FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio 
da intangibilidade da coisa julgada e sua relativização, in Coisa Julgada Inconstitucional, 
Coord. Carlos Valder do Nascimento e José Augusto Delgado p. 185. 
12

 DANTAS, Ivo. Coisa julgada inconstitucional: declaração de inexistência. in Coisa Julgada 
Inconstitucional. Coords. Carlos Valder do Nascimento e José Augusto Delgado, p. 256. 
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pressupostos do artigo 467, CPC, decisão judicial e não mais sujeição a 

recurso.  

Conforme leciona NERY13, “presentes os pressupostos de existência 

a relação jurídica processual, o processo existe e, consequentemente, a 

sentença que nele vier a ser proferida, se de mérito, será acobertada pela 

auctoritas rei iudicatae”. Convém frisar, a adoção de norma declarada 

inconstitucional/incompatível pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta 

inexistência da coisa julgada, mas apenas, e dependendo do caso, ilegalidade. 

Não por outra razão que o próprio sistema processual prevê os 

meios adequados à correção das decisões reputadas ilegais e/ou injustas. A 

decisão injusta e/ou ilegal deve ser questionada pela via recursal ordinária ou 

extraordinária. Após o trânsito em julgado do pronunciamento judicial é 

possível tão somente o questionamento da ilegalidade da decisão, na via 

estreita da ação rescisória, não havendo se falar em correção de injustiça nesta 

ação autônoma. “A ação rescisória é medida excepcional e as hipóteses de 

cabimento são as taxativamente previstas no art. 485 do CPC (numerus 

clausus), não se prestando para correção de injustiças da sentença nem para 

reexame de prova e/ou rediscussão lide”14. 

O Superior Tribunal de Justiça15 tem posição firme neste sentido, 

entendendo que a “mera alegação de que uma sentença acobertada pela coisa 

julgada material consagra um erro de julgamento, consistente na aplicação 

equivocada de um dispositivo legal, não é suficiente para que seja posta em 

                                                             
13

NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 12. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 
815. 
14BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. AÇÃO RESCISÓRIA. 
PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. Ação Rescisória 
n° 70061372777. Luiz Fernando Noda Gonçalves versus Instituto de Previdência do Estado do 
Rio Grande do Sul. Relator Des. Ricardo Torres Herman. 18/12/14. Dj 22/01/15. 
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE O 

BANCO EXECUTADO ESTAR EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

INDEFERIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE 

SUSPENDE A EXECUÇÃO E REDUZ, DE OFÍCIO, O VALOR DO TÍTULO JUDICIAL 

EXEQUENDO, COM BASE NA TEORIA DA RELATIVIZAÇÃO DA COISA 

JULGADA.INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. Recurso Especial n° 1163649 – SP. Mattos, 

Rodeguer Neto, Victória e Advogados Associados versus Banco Econômico S/A - Em 

Liquidação Extrajudicial. Relator Min. Marco Buzzi. 16/09/14. Dj. 27/02/15. 
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prática a teoria da relativização. A correção de tais erros deve ser requerida 

oportunamente, por meio dos recursos cabíveis ou da ação rescisória. É 

temerário afirmar genericamente que sentenças erradas ou injustas não devem 

ser acobertadas pelo manto de imutabilidade da coisa julgada material, 

permitindo-se que, nesses casos, elas sejam revistas a qualquer tempo, 

independentemente da propositura de ação rescisória. O grau de incerteza e 

insegurança que se instauraria comprometeria o próprio exercício da jurisdição, 

em afronta ao Estado de Direito e aos seus princípios norteadores”. 

Dessa forma, há sim formação de coisa julgada material em decisão 

judicial ilegal e/ou injusta, ainda que decorrente de aplicação de norma 

inconstitucional ou tida por incompatível com a Constituição Federal. Não 

havendo modificação do provimento judicial pela via recursal ordinária ou 

extraordinária, possível questionamento da legalidade pela via da ação 

rescisória, com fundamento no artigo 485, V, CPC, respeitado o prazo 

decadencial. 

Já em relação aos defensores da nulidade da coisa julgada, também 

não prosperam tais argumentos; a perquirição sobre a nulidade perpassa tão 

somente pela averiguação da ausência dos pressupostos processuais de 

validade: juiz não impedido, juiz não absolutamente incompetente, petição 

inicial apta, citação válida e inexistência de coisa julgada, litispendência ou 

perempção.  Destarte, pode se dizer que a adoção de norma declarada 

inconstitucional/incompatível pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta 

nulidade da coisa julgada, mas apenas, e dependendo do caso, ilegalidade, a 

ser sanada na via recursal ordinária, extraordinária, ou mediante ação 

rescisória. 

 

5.2 AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS EFICÁCIA RESCISÓRIA DA 

IMPUGNAÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO 

 

A ação rescisória constitui o meio processual adequado “a extirpar 

do ordenamento jurídico a coisa julgada que recai sobre decisões que 

contenham nulidades absolutas ou que sejam proferidas em processos 

absolutamente nulos, isto é, que se tenham desenvolvido sem algum 
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pressuposto processual de validade e que, não obstante seu trânsito em 

julgado, subsistem a ele. Posto serem nulas tais decisões e/ou os processos 

em que proferidas, elas surtem seus regulares efeitos, porque ficam protegidas 

pela coisa julgada, e, por isto mesmo, impõe que a coisa julgada seja 

desconstituída pelo Estado Juiz, viabilizando, em consequência, a retirada do 

vício”16. 

Prevista no artigo 485 e ss. do CPC, possui rol taxativo e prazo 

determinado, dois anos, consoante artigo 495 do mesmo diploma.  Em razão 

disso, trata-se de instituto processual devidamente adequado ao sopesamento 

entre à segurança jurídica e a proteção da confiança em face do justo absoluto, 

pois, conquanto desconstitua a coisa julgada material, possui delimitação rígida 

de cabimento e prazo. 

O transcurso do prazo decadencial acarreta a divisão da coisa 

julgada em “coisa julgada” e “coisa soberanamente julgada”, caracterizando-se 

a segunda com o escoamento do referido prazo. Caracterizada a coisa 

soberanamente julgada, insuscetível qualquer modificação posterior, sob pena 

de violação da mesma e consequente afronta à segurança jurídica. 

Ao que interessa, relevante doutrina vêm afirmando que os artigos 

475-L, §1°, e 741, § único, CPC, adquiriram eficácia rescisória nas hipóteses 

neles previstas, diga-se, declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade 

pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a possibilitar não apenas a 

obstaculização do cumprimento de sentença/execução contra Fazenda Pública, 

mas também de rescindir o título. 

Para Teori Albino Zavaski17, “trata-se de preceito normativo que, 

buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da 

Constituição, veio apenas agregar ao sistema um mecanismo processual com 

eficácia rescisória de certas sentenças inconstitucionais. Até o seu advento, o 

meio apropriado para rescindir tais sentenças era o da ação rescisória (art. 

485, V). Agora, para hipóteses especialmente selecionadas pelo legislador 

                                                             
16

 BUENO, Cássio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito processual civil, volume V: 
Recursos. Processos e incidentes no Tribunais. Sucedâneos recursais: técnica de controle das 
decisões judiciais. 3 ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 359. 
17 ZAVASCKI, Teori Albino, “Embargos à Execução com Eficácia Rescisória: Sentido e Alcance 
do Art. 741, Parágrafo Único, Do CPC”, “in” Revista de Processo, vol. 125/79-91. 
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conferiu-se força rescisória também aos embargos à execução. Não há 

inconstitucionalidade alguma nisso”. 

No mesmo sentido leciona Cássio Scarpinella Bueno18, para quem o 

“seu inegável caráter rescindente do julgado, isto é, do título executivo judicial, 

deve observar o prazo para oferecimento da impugnação. Assim, mesmo que, 

por qualquer razão, já não se possa voltar ao próprio título pela rescisória 

(inclusive pelo transcurso do prazo a que o parágrafo anterior fez referência), a 

aplicação do § 1º do art. 475-L pressupõe a viabilidade da alegação de sua 

hipótese de incidência no prazo da impugnação, que, uma vez acolhida, 

rescindirá, desfazendo, consequentemente, o título executivo judicial”. 

Pois bem. A atribuição de eficácia rescisória irrestrita aos artigos 

475-L, §1°, e 741, § único, CPC, não nos parece a melhor interpretação a ser 

dada aos referidos dispositivos, tendo em vista a proteção dada à coisa julgada 

e à segurança jurídica. Como já citado, a via da ação rescisória traduz-se no 

meio processual adequado a rescindir o título judicial transitado em julgado que 

adotou como fundamento relevante norma declarada inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, eis que caracteriza-se como via estreita, 

compatibilizando-se com a proteção constitucional da coisa julgada e 

segurança jurídica. Todavia, é incontroversa a maior facilidade do executado 

ao opor-se a execução mediante impugnação ou embargos, ao invés da 

complexa ação rescisória, seja preventivamente à execução, seja 

paralelamente. 

Conquanto defensor da eficácia rescisória, cumpre esclarecer que 

Zavascki19 adota uma posição mais restritiva de tal eficácia, de modo que, 

ainda que ora utilizado como argumento contrário a ele mesmo, traduz-se 

interessante a reprodução de exemplo que demonstra a insegurança jurídica 

consequente da eficácia rescisória irrestrita:  

 

Suponhamos que um juiz convencido da incompatibilidade entre certa 
sentença e a Constituição, ou da existência, naquela, de injustiça 

                                                             
18

 BUENO, Cássio Scarpinella.  Curso sistematizado de direito processual civil, volume III: 
Tutela Jurisdicional executiva. 7 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 514. 
 
19

 ZAVASCKI, Teori Albino, “Embargos à Execução com Eficácia Rescisória: Sentido e Alcance 
do Art. 741, Parágrafo Único, Do CPC”, “in” Revista de Processo, vol. 125/79-91. 
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intolerável, se considere autorizado a decidir em sentido contrário. 
Fatalmente sua própria sentença ficará sujeita à crítica da parte agora 
vencida, a qual não deixará de considerá-la, por sua vez, 
inconstitucional ou intoleravelmente injusta. Pergunta-se: que 
impedirá esse litigante de impugnar em juízo a segunda sentença, e 
outro juiz de achar possível submetê-la ao crivo de seu próprio 
entendimento? O óbice concebível seria o da coisa julgada; mas, se 
ele pode ser afastado em relação à primeira sentença, porque não 
poderá sê-lo em relação à segunda [3]? 

 

Vê-se que a eficácia rescisória sem qualquer baliza, diferentemente 

do que ocorre na ação rescisória, acarretaria enorme insegurança jurídica, pois 

jamais haveria coisa soberanamente julgada. A ausência de delimitação 

temporal à impugnação/embargos lastreado em declaração de 

inconstitucionalidade/incompatibilidade pelo STF acarretaria, nas brilhantes 

palavras de Luiz Guilherme Marinoni20, “uma coisa julgada sujeita a condição 

negativa temporalmente imprevisível”, ou seja, a coisa “soberanamente” 

julgada passaria a existir somente após decisão de 

constitucionalidade/conformidade proferida pelo Pretório Excelso.  

 

5.3 SEGURANÇA JURÍDICA VERSUS JUSTO ABSOLUTO 

 

A segurança jurídica é elemento da própria existência do Estado 

Democrático de Direito, sendo garantida esta, dentre outros institutos e 

princípios, pela coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido, artigo 5°, 

XXXVI, CF/88. A res judicata, no intuito de não permitir que se volte a discutir 

questões já soberanamente decididas pelo judiciário, bem como o ato jurídico 

perfeito e o direito adquirido, garantindo proteção às relações jurídicas 

regularmente constituídas, buscam, em síntese, a paz social através da 

segurança jurídica. 

O Brasil, como ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery21, adotou o sistema do justo possível: 

 

Entre o justo absoluto, utópico, e o justo possível, realizável, o 
sistema constitucional brasileiro, a exemplo do que ocorre na maioria 

                                                             
20

 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: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 131. 
21

 NERY JR, 2012, p. 813. 
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dos sistemas democráticos ocidentais, optou pelo segundo (justo 
possível), que também se consubstancia na segurança jurídica da 
coisa julgada material. Descumprir-se a coisa julgada é negar o 
próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da República 
brasileira. 

 

A coisa julgada material, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, 

como elementos afirmativos de segurança jurídica, acarretam cognoscibilidade 

do direito e, consequentemente, estabilidade às relações jurídicas existentes e 

incentivo à formação de novas. Como afirma Daniel Mitidiero22, “a segurança 

está na proteção contra a irretroatividade que pode ser evidenciada pela 

mudança do precedente, protegendo-se a atuação fundada na cognoscibilidade 

ofertada pelo precedente anterior”. 

Por outro lado, o justo absoluto adentra irrestritamente aos campos 

da justiça e da legalidade da decisão23, desconsiderando os institutos de 

proteção à segurança jurídica e proteção da confiança. Importa tão somente se 

a decisão é justa e/ou lícita ou não, se injusta ou ilícita, pode ser modificada a 

qualquer momento. 

Os artigos 475-L, §1°, e 741, § único, CPC, buscam a correção da 

pretensa ilegalidade do título judicial fundado em norma declarada 

inconstitucional/incompatível com a Constituição Federal de 1988. A aplicação 

destes dispositivos sem quaisquer parâmetros, como consta no texto legal, 

aproxima-se do sistema do justo absoluto, visto que não se estabelece 

quaisquer limites ao questionamento do título, bastando haver declaração do 

STF para que se possa afastar garantias constitucionais e processuais. 

Havendo conflito entre a segurança jurídica e a legalidade da 

sentença, deve prevalecer a primeira, tendo em vista o sistema adotado, justo 

possível. Assim, a legalidade da sentença deve ser questionada pelos meios 

processuais adequados, ou seja, na via dos recursos ordinários, 

extraordinários, ação rescisória e, desde que em respeito a parâmetros 

                                                             
22

 MITIDIERO, Daniel. Cortes  superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da 
jurisprudência ao precedente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 78. 
23

 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery bem relembram que o justo absoluto foi o 
sistema adotado na Alemanha Nazista de Adolf Hitler, onde o Ministério Público poderia intervir 
no processo cível e dizer se a sentença era justa ou não de acordo com o entendimento do 
Reich e os anseios do povo. Se o parquet entendesse que a sentença era injusta poderia 
propor a respectiva ação rescisória (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código 
de processo civil comentado e legislação extravagante, 12. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p. 823-824). 
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garantidores da segurança jurídica, por oposição à execução/cumprimento de 

sentença na forma dos artigos 475-L, §1°, e 741, § único, CPC. 

Além das garantias à segurança jurídica já citadas, em nível 

processual temos a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada. Tal 

garantia processual será melhor analisada no tópico 6, entretanto, necessária 

uma análise en passant para fins de conclusão e fixação do terceiro parâmetro 

de aplicabilidade. A eficácia preclusiva da coisa julgada trata-se de garantia 

processual prevista no artigo 474, CPC, segundo a qual, transitada em julgado 

a sentença, reputam-se repelidas todas as alegações e defesas que as partes 

poderiam opor. 

Cumpre esclarecer, também en passant e pelo mesmo motivo, que o 

controle de constitucionalidade difuso pode ser exercido tanto mediante 

requerimento das partes quanto ex officio pelo julgador. Dessa forma, 

transitada em julgado a sentença, a eficácia preclusiva da coisa julgada trás 

consigo um implícito juízo de constitucionalidade das normas incidentes ao 

caso. 

Temos assim, como consequência da eficácia preclusiva da coisa 

julgada e dever judicial de controle de constitucionalidade difuso ex officio, a 

incidência de uma garantia constitucional ao título judicial, o ato jurídico 

perfeito, conforme artigo 6°, §1°, LINDB, de modo que a declaração de 

inconstitucionalidade/incompatibilidade preferida pelo Supremo Tribunal 

Federal não pode violar tal garantia, visto que a “lei geral” decorrente do efeito 

erga omnes não pode sobrepor-se à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. 

 

5.4 CONCLUSÃO E PARÂMETRO TEMPORAL 

 

Da análise dos tópicos 5.1, 5.2 e 5.3, podemos concatenar um 

terceiro parâmetro de aplicabilidade. Inicialmente, demonstrada a existência da 

coisa julgada material nos casos em que a sentença aplica norma declarada 

inconstitucional/incompatível com a Constituição Federal de 1988 pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Posteriormente, demonstrado que a ação rescisória é o meio 

adequado a rescindir o título judicial transitado em julgado que tenha adotado 
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como fundamento relevante norma declarada inconstitucional/incompatível pelo 

Corte Suprema. Todavia, reconhecida também eficácia rescisória aos artigos 

475-L, §1°, e 471, § único, CPC, desde que respeitados parâmetros de 

proteção à segurança jurídica. 

Por fim, esclarecido que todo título judicial trás implicitamente em si 

um juízo de constitucionalidade das normas aplicadas ao caso, constituindo-se 

ato jurídico perfeito, sobre o qual não mais pode haver questionamentos sobre 

inconstitucionalidade/incompatibilidade das normas por força da eficácia 

preclusiva da coisa julgada. 

Posto isso, possível a fixação de um quarto parâmetro de 

aplicabilidade das normas em comento: “a decisão proclamada pelo Supremo 

Tribunal Federal de inconstitucionalidade ou incompatibilidade com a 

Constituição Federal a embasar a impugnação ao cumprimento de sentença ou 

embargos à execução contra Fazenda Pública deve ser anterior ao trânsito em 

julgado do título exequendo”. 

Isso porque, sendo a declaração do STF anterior ao trânsito em 

julgado, tem cabimento a impugnação ao cumprimento de sentença ou 

Embargos à Execução contra Fazenda Pública baseada nos artigos 475-L, §1°, 

e 741, § único, CPC, por que não observado pronunciamento da Corte 

Suprema com eficácia erga omnes. Todavia, sendo o pronunciamento posterior 

ao trânsito em julgado, não se pode conferir eficácia rescisória a tais normas, 

sob pena de violação da coisa julgada e ato jurídico perfeito. 

Tal parâmetro vai ao encontro dos ensinamentos de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery24: 

 
Decisão ‘posterior’, ainda que do STF, não poderá atingir a coisa 
julgada que já havia sido formada e dado origem àquele título 
executivo judicial.  A decisão do STF que declara inconstitucional lei 
ou ato normativo tem eficácia retroativa ‘ex tunc’, para atingir 
situações que estejam se desenvolvendo com fundamento nessa lei. 
Essa retroatividade tem como limite a ‘coisa julgada’ (Canotilho. ‘Dir. 
Const.’, p.  1013/1014). 

 

No mesmo sentido Luiz Guilherme Marinoni, para quem “as normas 

do artigo 475-L, §1°, e 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil 
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 NERY JR, 2012, p. 1294. 
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permitem apenas uma interpretação: a de que o executado poderá alegar a 

pronúncia do Supremo Tribunal Federal quando a sentença exequenda houver 

aplicado lei que já havia sido declarada inconstitucional, ou tiver adotado 

interpretação que já havia sido declarada incompatível com a Constituição”. 

Esta foi a interpretação adotada pelo próprio Supremo Tribunal 

Federal, nas palavras do Ministro Celso de Melo25: 

 

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser 
desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma 
de impugnação (ação rescisória) que haja  sido  proposta na  fluência 
do prazo decadencial  previsto  em  lei,  pois,  com  o  exaurimento  
de  referido  lapso temporal, estar-se-á diante da coisa 
soberanamente julgada, insuscetível de ulterior  modificação,  ainda  
que  o  ato  sentencial  encontre fundamento   em legislação que, em 
momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal,  quer  em sede de controle abstrato,  quer  
no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. 

 

Pelo exposto, fixados os três parâmetros de aplicabilidade dos 

artigos 475-L, §1°, e 741, § único, do Código de Processo Civil. Passa-se em 

seguida à análise das demais questões relevantes sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  –  COISA JULGADA  
EM SENTIDO MATERIAL -  INDISCUTIBILIDADE ,  IMUTABILIDADE   E COERCIBILIDADE: 
ATRIBUTOS  ESPECIAIS  QUE QUALIFICAM  OS  EFEITOS  RESULTANTES  DO  
COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A 
AUTORIDADE DA COISA  JULGADA -  EXIGÊNCIA  DE  CERTEZA  E  DE  SEGURANÇA  
JURÍDICAS -  VALORES FUNDAMENTAIS  INERENTES AO  ESTADO  DEMOCRÁTICO  DE  
DIREITO  -  EFICÁCIA PRECLUSIVA DA  “ RES  JUDICATA”  -  “TANTUM JUDICATUM  
QUANTUM  DISPUTATUM  VEL DISPUTARI  DEBEBAT”  -  CONSEQUENTE  
IMPOSSIBILIDADE  DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA  JÁ APRECIADA  EM  
DECISÃO  TRANSITADA EM  JULGADO,  AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM  
A  JURISPRUDÊNCIA  PREDOMINANTE  NO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
AQUESTÃO DO ALCANCE DOPARÁGRAFOÚNICO DO ART. 741 DO CPC - 
MAGISTÉRIODA DOUTRINA– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AG. REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 592.912 – RS. União versus Imelda Anna Haab Outros. 
Rel. Min. Celso de Mello. 03/04/12. Dj 22/11/12. 
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6 SISTEMA MISTO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

BRASILEIRO: A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA E 

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DOS ARTIGOS 475-L, §1°, E 741, § 

ÚNICO, CPC 

 

O Brasil adota o sistema misto ou híbrido de controle de 

constitucionalidade. Tem-se o controle difuso (concreto/ incidental/ subjetivo/ 

incidental/etc.), conforme artigos 97, 102, III, “a” a “d”, e 105, III, “a” e “b”, 

CF/88, onde o juiz da causa deve, ex officio, realizar o controle de 

constitucionalidade das questões relacionadas com o julgamento da questão. 

Há também o controle de constitucionalidade concentrado (direto/ abstrato/ via 

de ação/etc.), conforme artigos 102, I, a, CF/88, e Lei 9.868 e 9.882, de 

competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 

Ao que concerne ao presente estudo, impende a análise do controle 

de constitucionalidade difuso. O controle difuso não importa, em si, em declarar 

a norma inconstitucional ou não, trata-se, isto sim, de afastar a incidência da 

norma, ou não, como condição indispensável ao julgamento do mérito da ação. 

A declaração de inconstitucionalidade pode ser requerida pelas partes ou 

Ministério Público, bem como realizada de ofício pelo juiz ou tribunal26. 

Em relação à matéria processual, incumbe uma análise em relação à 

eficácia preclusiva da coisa julgada. Dispõe o artigo 474, do Código de 

Processo Civil27, o seguinte:  

 

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão 
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte 
poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 

 

Transitada em julgado a sentença de mérito, fica vedado às partes 

suscitar outras questões relacionadas à lide, reputando-se repelidas todas 

questões que poderiam ter sido alegadas28 e não foram. A eficácia preclusiva 

                                                             
26

 Observada a reserva de plenário, artigo 97, CF/88, e Súmula vinculante n° 10 do Supremo 
Tribunal Federal. 
27

 BRASIL. Código de Processo Civil. Vademecum Saraiva. 14. ed. atual. e amp. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 391. 
28

 Cabível ação rescisória com base em documento novo, conforme artigo 485, VII, CPC. 
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da coisa julgada, conforme leciona Nelson Nery29, alcança: (a) as questões de 

fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou 

interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz da sentença; (b) as 

questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou 

interessados, mas não o foram; (c) as questões de fato e de direito que 

deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. 

Pois bem. Transitada em julgado a sentença de mérito e reputadas 

repelidas todas as questões que poderiam ser alegadas, inclusive a 

constitucionalidade das normas aplicadas em razão do controle de 

constitucionalidade difuso ex officio, surge a questão: os artigos 475-L, §1°, e 

741, § único, CPC, não seriam inconstitucionais por violação à coisa julgada e 

ato jurídico perfeito? 

Para a solução da presente questão, indispensável a análise do 

parâmetro temporal de aplicação dos referidos dispositivos, fixado 

anteriormente: “a decisão proclamada pelo Supremo Tribunal Federal de 

inconstitucionalidade ou incompatibilidade com a Constituição Federal a 

embasar a impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução 

contra Fazenda Pública deve ser anterior ao trânsito em julgado do título 

exequendo”. 

O parâmetro estabelecido distingue com perfeição a parte 

constitucional e inconstitucional da controvérsia, sendo o pondo divisor o 

momento de declaração da inconstitucionalidade/incompatibilidade pelo 

Supremo Tribunal Federal. Se a declaração do STF for anterior ao trânsito em 

julgado do título exequendo não há inconstitucionalidade dos dispositivos; se a 

declaração do STF for posterior ao trânsito em julgado do título exequendo há 

inconstitucionalidade dos dispositivos. 

Se a declaração do Pretório Excelso for anterior ao trânsito em 

julgado do título exequendo não há inconstitucionalidade dos dispositivos, eis 

que em razão da eficácia erga omnes da declaração, seja em controle 

concentrado por força do artigo 28, § único da Lei 9.868/99, artigo 10, §3°, da 

Lei 9.882, seja em controle difuso por força do artigo 52, X, CF/88, a 

inconstitucionalidade deveria ter sido levada em conta no julgamento que deu 

                                                             
29

 NERY JR, 2012, p. 850. 
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origem ao título judicial. Desta forma, se não o foi, plenamente aplicável as 

disposições dos artigos 475-L, §1°, e 741, § único, CPC, e, portanto, 

constitucionais. 

Se, por outro lado, a declaração do Pretório Excelso for posterior ao 

trânsito em julgado do título exequendo há inconstitucionalidade dos 

dispositivos. O título exequendo transitado em julgado anteriormente à 

declaração do STF constitui-se ato jurídico perfeito, protegido pela coisa 

julgada material, visto que não havia eficácia erga omnes ou efeito vinculante a 

ser obsevado no julgamento da questão. Podendo o juiz natural da causa 

realizar o controle de constitucionalidade difuso ex officio, se não o fez 

expressamente como medida necessária ao julgamento da causa, teve-se a 

questão dada por constitucional em razão da eficácia preclusiva da coisa 

julgada. 

Há de se notar que a impugnação/embargos do cumprimento de 

sentença/execução baseada em inexigibilidade do título em razão da 

declaração de inconstitucionalidade/incompatibilidade de fundamento relevante 

para o julgamento do feito, posterior ao trânsito em julgado, não se trata de 

questão superveniente ao trânsito em julgado do título, mas sim tentativa de 

“rediscussão” de matéria que devia ter sido suscitada na fase de conhecimento 

e/ou recursal, eis que, como dito alhures, a 

inconstitucionalidade/incompatibilidade é um mal congênito, existente desde o 

nascimento da norma. Assim, após o trânsito em julgado tem-se a norma por 

constitucional em razão da eficácia preclusiva e controle de constitucionalidade 

difuso ex officio30.  

Rui Medeiros31 trata a questão de forma clara e concisa: 

 

enquanto os embargos do executado em geral não afetam o caso 
julgado, limitando-se o devedor a invocar que o direito reconhecido 
por sentença firme desapareceu ou foi alterado em consequência de 
um fato superveniente ao encerramento da discussão, a oposição à 
execução fundada na superveniência da declaração de 
inconstitucionalidade da norma aplicada dirige-se manifestamente 

                                                             
30

 Da mesma forma se houve o questionamento da inconstitucionalidade e a mesma foi 
rejeitada. 
31 MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e os efeitos 
da decisão de inconstitucionalidade da lei. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999. p. 571. 
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contra a própria sentença. O que o executado invoca, no fundo, é um 
vício originário da sentença. 

 

Desta forma, há inconstitucionalidade dos artigos 475-L, §1°, e 741, 

§ único, CPC, quando a declaração do Supremo Tribunal Federal é posterior 

ao trânsito em julgado do título executado, eis que manifestamente violadores 

da coisa julgada e ato jurídico perfeito, garantias constitucionais insculpidas no 

artigo 5°, XXXVI, CF/88, bem como da segurança jurídica e proteção da 

confiança. 

Por fim, indispensável referência às palavras de Luiz Guilherme 

Marinoni32, que demonstram a amplitude dos efeitos prejudiciais que a 

aplicação irrestrita das normas pode causar: 

 

pretende-se, através das regras dos arts. 475-L, §1°, e 741, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil, não apenas desconsiderar o 
poder de o juiz controlar a constitucionalidade, como ainda fazer 
prevalecer a interpretação sucessiva do Supremo Tribunal Federal 
sobre todas as decisões, cobertas pela coisa julgada, em que os 
juízes ordinários legitimamente exprimiram os seus juízos de 
constitucionalidade. Trata-se, assim, não apenas de mecanismo que 
viola a garantia da coisa julgada material, porém, mais precisamente, 
de um gigantesco aparato repressivo voltado à nulificação de todo e 
qualquer juízo (legítimo) de constitucionalidade que não esteja de 
acordo com o pronunciamento ulterior do Supremo Tribunal Federal. 
(...) 
Admitir que um processo se desenvolva por anos e gere uma 
sentença proferida por um juiz que dever de controlar a 
constitucionalidade, para posteriormente se dar ao executado o poder 
de alegar uma declaração de inconstitucionalidade posterior à 
formação da coisa julgada material, constitui gritante aberração, a 
violar, de uma só vez, o poder dos juízes e os princípios da 
segurança jurídica e proteção da confiança, para não falar nas 
ilogicidades de menor relevância, como a de impor à administração 
da justiça o tempo, o trabalho e o custo dos processos individuais que 
por anos se desenvolveram para se chegar a uma sentença que, 
muito embora indiscutivelmente legítima, é posteriormente “riscada do 
mapa. 

 

Entende-se, portanto, que as normas em comento deveriam ser alvo 

de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ou 

interpretação conforme a Constituição, de modo a reconhecer-se a 

inconstitucionalidade nos casos onde o pronunciamento da Corte Suprema é 

posterior ao trânsito em julgado do título impugnado/embargado. 

                                                             
32

 MARINONI, 2010, p. 129-131. 
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7 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 741, § ÚNICO, CPC 

 

Conforme abordado anteriormente, o artigo 741, § único, CPC, 

diferentemente do artigo 475-L, §1°, CPC, tem origem e vigência anteriores à 

Lei 11.232/05, visto que originariamente previsto na Medida Provisória 2.180-

35/01, mantido em vigência até Lei 11.232/05 por força da EC 32/01. 

O artigo 62 da Constituição Federal de 1988, mesmo em sua 

redação originária33, estipulava os requisitos para edição de Medidas 

Provisórias pelo Presidente da República, relevância e urgência. Primo ictu 

oculi abstrai-se que o artigo 1034 da MP 2.180-35/01 tinha nítido caráter de 

favorecimento à Fazenda Pública, sem preenchimento dos pressupostos 

inerentes à espécie legal, tornando-o, dessa forma, manifestamente 

inconstitucional. 

Sabe-se que “a lei de conversão não convalida os vícios existentes 

na medida provisória”35, todavia, a Lei 11.232/05 não se trata de lei de 

conversão, mas de processo legislativo autônomo voltado às reformas 

processuais do Código de Processo Civil de 1973. Dessa forma, a partir da Lei 

11.232/05 não há inconstitucionalidade formal no artigo 741, § único, CPC. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em 
recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 
34 Art. 10.  O art. 741 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, com a redação dada pela Lei no 8.953, de 
13 de dezembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Parágrafo único.  Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o 
título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal." (NR) 
35

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 405, DE 18.12.2007. ABERTURA DE 
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES CONSTITUCIONAIS À ATIVIDADE LEGISLATIVA 
EXCEPCIONAL DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIAS. MEDIDA 
CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.048 – DF.Partido Social 
da Democracia Brasileira – PSDB versus Presidente da República. 14/05/08. Dj 21/08/04. 
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8 LEGISLAÇÃO COMPARADA 

 

A título de legislação comparada, temos que o legislador brasileiro 

não obteve como resultado a melhor redação possível nos artigos 475-L, §1°, e 

741, § único, CPC. Como exposto alhures, a redação dos dispositivos, a nosso 

ver, faltou na determinação de alguns parâmetros, obtendo como resultado, 

inclusive, a inconstitucionalidade em determinadas situações. 

A Constituição Federal de 1988 e leis esparsas brasileiras não 

adentraram na regulação dos efeitos do controle de constitucionalidade 

concentrado e difuso em relação às relações jurídicas pré-existentes, mas tão 

somente regularam genericamente se erga omnes ou inter partes, se 

vinculante ou não, se ex tunc ou ex nunc. 

Conquanto se possa daí extrair as consequências resultantes em 

face das relações jurídicas pré-existentes, como tem feito a doutrina e 

jurisprudência citada, em um país de proporções continentais, com alto grau de 

litigiosidade e transitando entre a Civil Law e Common Law, uma legislação 

individualizada, ordenada, sistemática e com adequada precisão terminológica 

viria bem à calhar, diferentemente da inclusão de um parágrafo para regular 

matéria de alta complexidade. 

A Constituição Portuguesa, ainda distante da utopia supra, mas 

regulando o ponto fulcral em torno do qual gira toda discussão tratada, pôs a 

salvo da declaração de inconstitucionalidade a coisa julgada material. Bem 

como no sistema brasileiro, tal ordenamento considera a inconstitucionalidade 

um mal congênito, ou imediatamente surgido quando decorrente de alteração 

constitucional, conforme seu artigo 282, n°s 1 e 2: 

 

1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força 
obrigatória geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma 
declarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação das 
normas que ela, eventualmente, haja revogado.  
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por 
infração de norma constitucional ou legal posterior, a declaração só 
produz efeitos desde a entrada em vigor desta última.  

 

 Por sua vez, o n° 3 do mesmo dispositivo resguarda a coisa julgada 

material: 
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3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário 
do Tribunal Constitucional quando a norma respeitar a matéria penal, 
disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo 
menos favorável ao arguido. 

 

Outro ordenamento a ser observado é o Alemão, que em seu § 79 

da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal alemão, da mesma forma 

que o ordenamento brasileiro e português, via de regra, atribui eficácia ex tunc 

à declaração de inconstitucionalidade, bem como ressalva expressamente a 

preservação da coisa julgada, como o ordenamento português. Peculiaridade, 

entretanto, está no fato de que, conquanto resguarde a coisa julgada, impede 

sua execução futura. É o que infere-se da doutrina de Frederico Barbosa 

Gomes36: 

 

o ordenamento alemão, conquanto resguarde a coisa julgada, impede 
sua execução, com exceções, como, por exemplo, em matéria penal. 
Os atos já revestidos com o atributo da coisa julgada não mais 
poderão ser desfeitos. Entretanto, não será possível a propositura de 
ação executiva com base em tais títulos judiciais, salvo as pretensões 
fundadas em enriquecimento sem causa. Em matéria penal, essa 
limitação também não se aplica, porquanto será sempre possível a 
propositura de revisão criminal se a lei incriminadora, ou a em que se 
baseou a condenação, for declarada inconstitucional. 

 

Referida peculiaridade, convêm esclarecer, decorre do próprio 

sistema de controle de constitucionalidade Alemão, que não possui controle 

difuso, mas apenas concentrado, ou seja, é possível impedir o 

cumprimento/execução mesmo com a declaração de inconstitucionalidade 

posterior ao trânsito em julgado do título, eis que não há se falar em eficácia 

preclusiva. Nesse sentido leciona Luiz Guilherme Marinoni37: 

 

Tal exceção está centrada na circunstância de que o juiz ordinário 
não tem o poder para tratar da questão constitucional. O juiz 
ordinário, quando aplica uma lei inconstitucional, jamais faz um 
antecedente juízo de constitucionalidade, uma vez que este é 
reservado ao Tribunal Constitucional.  

                                                             
36 GOMES, Frederico Barbosa. O MODELO ALEMÃO DE CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE. Disponível em: < 
http://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume262/06.pdf>. Acesso em: 20 de março de 
2015, 21:44:00. 
 
37

MARINONI, 2010, p. 128. 
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Nesse contexto, é claro notar que a alteração legislativa brasileira 

não possuiu a completude que a questão desafia, todavia, é possível notar que 

parte da doutrina e a jurisprudência das Cortes Superiores tem se posicionado 

no mesmo sentido dos ordenamentos comentados e, a nosso ver, corretos 

numa perspectiva sistemática. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Da análise de todo o exposto, através de uma interpretação 

sistemática aliada à análise doutrinária e jurisprudencial, restou definido com 

clareza os parâmetros de aplicabilidade dos artigos 475-L, §1°, e 741, § único, 

CPC, que, simultaneamente, resguardam a segurança jurídica do exequente e 

propiciam ao executado uma maior facilidade de defesa. 

A fixação dos três parâmetros de aplicação das normas, parâmetro 

de vigência, parâmetro de origem do fundamento e parâmetro temporal, 

oferecem ao exequente segurança jurídica através de proteção à coisa julgada, 

ato jurídico perfeito e direito adquirido, ao passo que oportunizam ao executado 

a possibilidade de defesa incidental e sujeita ao duplo grau de jurisdição pela 

via do agravo de instrumento, ao contrário das dificuldades inerentes à ação 

rescisória e via recursal extraordinária. 

Contrariu sensu aos parâmetros definidos, concluímos ainda pela 

inconstitucionalidade parcial dos dispositivos analisados, eis que sua aplicação 

afora dos parâmetros estabelecidos viola as garantias constitucionais 

estabelecidas no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, podemos concluir também pela sincronia entre a 

jurisprudência pátria da Corte Suprema e a legislação e jurisprudência de 

ordenamentos estrangeiros, como o Português e o Alemão. 
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