
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.867 - MS (2018/0316133-7)
  

  

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE: 

Andrea Lúcia Ruis de Campos interpõe recurso especial, fundado na alínea a 

do permissivo constitucional, em contrariedade ao aresto prolatado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Subjaz ao presente recurso especial "ação anulatória parcial de ato jurídico 

com pedido de tutela de urgência", promovida, em 5/6/2017, pela Empresa de Transportes 

Rodoviários Takigawa Ltda contra Andrea Lúcia Ruis de Campos, tendo por propósito 

anular parte da sentença — proferida em 22/3/2002 e transitada em julgado em 

24/8/2007 (e-STJ, fls. 77-97 e 737-738) —, que fixou pensão alimentícia em favor da 

requerida Andrea, em razão de acidente provocado por caminhão de propriedade 

da empresa autora, que lhe causou sequelas permanentes, tornando-a incapaz para 

o trabalho, e culminou com a morte de seu companheiro. 

Buscava-se, especificamente, anular a seguinte parte da sentença, 

transitada em julgado:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o 
fim de condenar a ré a pagar os danos sofridos pela autora, isto é:
[...]
c) a diferença entre R$ 4.740,00 e o que eventualmente recebe ou 
recebeu da Municipalidade de Dourados e do Hospital e Maternidade 
Santa Cruz ou do INSS, seja a título de salário ou auxílio doença ou 
aposentadoria ou outro benefício em razão do acidente, diferença 
essa que, contada a partir da data do acidente (25.4.1996), deverá 
ser corrigida pelo índice do IGPM da FGV, a título de correção 
monetária, quanto às parcelas vencidas e em atraso, a contar do 
vencimento de cada parcela, que adoto neste momento como sendo o 
dia 30 do respectivo mês (isto é, a primeira a partir de 30.04.1996 e 
as demais a cada dia 30 de cada mês, sucessivamente), e reajustado 
esse valor mencionada diferença (em reais R$) -, uma vez por ano, 
que no caso, determino seja toda vez que houve e haverá reajuste do 
salário mínimo, e o índice de reajuste deverá ser o índice de reajuste 
do salário mínimo, e acrescido, ainda, em relação aos valores 
vencidos, de 1% ao mês com anatocismo anual, a contar do 
vencimento da respectiva parcela até a data do efetivo pagamento.

Documento: 94774993 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  1 de 37



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Para tanto, a empresa de transportes aduziu que a sentença proferida na 

ação indenizatória, na parte em que estabeleceu a pensão mensal correspondente à 

importância que a autora recebia pelo seu trabalho de biomédica, baseou-se em 

declaração emitida pelo então Diretor do Hospital e Maternidade Santa Cruz que não 

traduziu, com exatidão, os ganhos verdadeiramente auferidos por ela — tanto que 

retificada posteriormente —, a redundar em valores vultosos, os quais refogem da 

razoabilidade e proporcionalidade, e a inquinar o decisum de vício insanável. 

Salientou, no ponto, que "a sentença, baseada na declaração [...] 

colacionada, concluiu que o ganho líquido mensal percebido pela Requerida na função de 

biomédica no hospital e maternidade santa cruz era de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)" 

(e-STJ, fl. 8). Ressaltou, todavia, que a Requerida jamais recebeu referida importância a 

título de salário. 

Aduziu que "o diretor do Hospital e Maternidade Santa Cruz, subscritor da 

declaração que gerou a condenação, após tomar conhecimento da forma em que fora 

interpretada pelo juízo a declaração por ele emitida, firmou nova declaração de 

esclarecimentos, bem e fielmente dizendo que:

Que a importância mencionada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
declarada como remuneração média/mensal, na realidade, 
correspondia aos valores recebidos pelo laboratório em razão de 
serviços laboratoriais pagos por particulares, convênios e planos de 
saúde.
Esclareço que referido valor, portanto, era o TOTAL PAGO AOS 
RESPONSÁVEIS/PROPRIETÁRIOS DO LABORATÓRIO, CUJAS 
DESPESAS ERAM POR ESSES ARCADAS" (e-STJ, fl. 9).

Alegou, assim, que, "embora nosso ordenamento jurídico tenha 

expressamente previsto a coisa julgada da sentença, tornando-a lei entre as partes, em 

tese imutável, em situações excepcionais —  e é uma posição cada vez mais adotada 

pelos tribunais e defendida pelos estudiosos do direito —, tem-se admitido resolver a coisa 

julgada, quando seus fundamentos são comprovadamente indignos à realidade, como é o 

caso dos autos" (e-STJ, fl. 12). 

 Pugnou, assim, pela relativização da coisa julgada, pois, "no caso dos autos 

em discussão, a irregularidade transborda a irregularidade formal e afeta o campo da 

existência propriamente dita da sentença, pois se baseia em premissas inexistentes, 
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[quais sejam: a Requerida JAMAIS foi funcionária do Hospital e Maternidade Santa Cruz; e 

JAMAIS ganhou salário líquido de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)" — (e-STJ, fl. 13).

Ressaltou, ainda, que, "com a descoberta da premissa falsa empregada na 

sentença que condenou a empresa Requerente a uma pensão exorbitante de 47.4 salários 

mínimos mensais, hoje R$ 44.413,80 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais, 

oitenta centavos), [...] imperativa é a relativização da coisa julgada formada, para fim de 

anular parcialmente a decisão, no comando que arbitrou em favor da Requerida a pensão 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com as correções pelo índice do salário mínimo" (e-STJ, 

fls. 18-19).

Apontou, a esse propósito, "os cálculos elaborados pela Requerida, nos 

quais a dívida da empresa, somente de pensão, é de R$ 22.554.143,57 (vinte e dois 

milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais, quarenta e 

sete centavos), dívida astronômica, desproporcional e desarrazoada face a economia 

brasileira" (e-STJ, fl. 21). 

Subsidiariamente ao pedido de anulação, requereu o reconhecimento do erro 

de cálculo da pensão, quanto à correção do salário fixado (mês de maio de 1996); quanto 

à base de cálculo; e quanto aos índices de reajustes utilizados.

Por fim, pugno pela "concessão da tutela de urgência, inaldita altera partes, 

para suspender a penhora sobre o faturamento da empresa, bem como de todos os atos 

expropriatórios dos bens da empresa Requerente e dos Sócios, determinado no 

cumprimento de sentença 0001277- 70.2002.8.12.0002, fixando os alimentos provisórios 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais)" — (e-STJ, fl. 30). 

E, no mérito, requereu a procedência da ação, "reconhecendo a nulidade 

insanável ocorrida na consideração da fixação da pensão alimentícia da sentença de 22 de 

março de 2002, apurando-se novo valor, com base no real e verdadeiro do ganho mensal 

da Requerida"; e subsidiariamente, a revisão "dos cálculos apresentados pela Requerida 

nos autos do cumprimento de sentença 0001277- 70.2002.8.12.0002, determinando 

apuração correta da base de calculo, para R$ 4.227,43, nos termos da sentença, 

expurgando o reajuste de aumento real inserido, seja corrigida a correção do salário 

mínimo do primeiro ano de obrigação, para que incida somente o índice proporcional 

(e-STJ, fl. 30).
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Em primeira instância, o Juízo indeferiu a petição inicial, com fulcro nos arts. 

330, III, e 485, V, do CPC/1973, por reconhecer a impropriedade da via eleita para 

desconstituir coisa julgada, bem como a litispendência, no tocante à pretensão de revisão 

do cálculo da pensão decorrente da perda de capacidade da requerida, veiculada tanto em 

cumprimento de sentença (Processo n. 0001277-70.2002.8.12.0002), como na ação 

exoneratória/revisional de alimentos (Processo n. 0800149-59.2014.8.12.0002). 

Dos fundamentos adotados, destacam-se (e-STJ, fls. 196-200):

[...]
A ação anulatória foi fundamentada no atual artigo 966, § 4º, do CPC 
de 2015, que assim prescreve:

“Art. 966. (...) 
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes 
ou por outros participantes do processo e homologados pelo 
juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da 
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. ” 

Como se vê do dispositivo supratranscrito, a ação anulatória somente 
é cabível em face de atos de disposição de direitos, praticados pelas 
partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo 
juízo ou em face de atos homologatórios praticados no curso da 
execução.
Não se aplica à hipótese em questão, conforme já declinei na decisão 
de p. 110/112; isso porque no caso em exame o autor insurgiu-se 
contra decisão de mérito deste juízo.
Logo, permanece o argumento deste juízo, à p. 111, segundo o qual 
“a pretensão de alterar sentença de mérito com trânsito em julgado 
somente é possível através de ação rescisória, no prazo de dois anos, 
perante o tribunal a que está sujeito o juízo que proferiu a sentença, 
no caso, o E. TJMS.
No caso em tela, tendo decorrido mais de 2 (dois) anos do trânsito em 
julgado, incabível a ação rescisória (prazo decadencial para a ação 
rescisória)”.
De outro lado, acerca da pretensão da autora de a revisão do cálculo 
da pensão decorrente da perda de capacidade da ora ré, 
apresentado por esta nos autos do cumprimento de sentença nº. 
0001277-70.2002.8.12.
0002, constato que há outra ação em trâmite perante este juízo, na 
qual a ora autora, igualmente, pleiteava a revisão da mencionada 
pensão, cujo feito foi sentenciado por este juízo e encontra-se em 
grau de recurso.
Na referida sentença, constou que:

“4. Da pretensão de revisão do valor da pensão (por 
incapacidade) por erro de cálculo da ré Da mesma forma, a 
autora pretende rediscutir o valor mensal da pensão decorrente 
da incapacidade laborativa da ré, matéria esta que, igualmente, 

Documento: 94774993 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  4 de 37



 

 

Superior Tribunal de Justiça

já foi objeto de amplo debate entre as partes e decidida por este 
juízo após realização de perícia contábil, nos autos de 
cumprimento de sentença em apenso, processo nº. 
0001277-70.2002.8.12.0002 (p. 1.489/1.574, 1.623/1.648, 
2.439/2.462), de modo que encontra-se preclusa a discussão da 
referida matéria, conforme já consignou o v. acórdão prolatado 
nos autos de cumprimento de sentença em apenso, cuja ementa 
segue:
‘E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – 
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS – MATÉRIA JÁ 
APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO POR ESTE TRIBUNAL – 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.’ 
(p. 4.160/4.163 do cumprimento de sentença nº. 
0001277-70.2002.8.12.0002).
Saliento que o valor executado no procedimento de cumprimento 
de sentença Processo 0001277-70.2002.8.12.0002 (processo 
em apenso) em face de Empresa de Transportes Rodoviários 
Takigawa Ltda, ora autora, de R$ 17.106.063,29 atualizado até 
28/02/2015 (p. 3189, item 4, daqueles autos), iniciou-se em 
18-09-2002 e a credora ora ré não recebeu até o momento 
sequer 10% desse valor.
(...)
Não  procedem  os  pedidos  da  inicial,  como  inúmeros  outros  
já distribuídos perante este juízo.”
(...) 
Ante o exposto:
(...) 
b) julgo improcedentes os pedidos iniciais de exoneração de 
pensão decorrente da perda da capacidade laborativa da ré e 
de revisão do respectivo valor mensal, nos termos do art. 487, I 
do CPC.” (p. 590/592 dos autos nº. 
0800149-59.2014.8.12.0002)

Portanto, se ambos os feitos possuem as mesmas partes, a mesma 
causa de pedir e o mesmo pedido, relativamente à revisão do valor da 
pensão decorrente da perda da capacidade laborativa da ora ré, 
configurada está a litispendência, motivo pelo qual esta ação, 
proposta em 05/06/2017, deve ser extinta, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, indefiro a inicial, o que faço com arrimo nos artigos 
330, III e 485, V, ambos do Código de Processo Civil. 

Contraposto recurso de apelação pela Empresa de Transportes Rodoviários 

Takigawa Ltda., o Tribunal de origem, por maioria de votos, conferiu-lhe provimento para 

"anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo singular, para o seu 

processamento, facultado à autora aditar a inicial" (e-STJ, fl. 655), em acórdão assim 

ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO 
– INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – CABIMENTO DA 
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AÇÃO ANULATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – DECISÃO ORIGINÁRIA 
EIVADA DE VÍCIOS DIRETOS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES MANIFESTAMENTE 
DESPROPORCIONAIS - PENSÃO VITALÍCIA EQUIVALENTE A R$ 
44.000,00, TOTALIZANDO MAIS DE 24 MILHÕES DE REAIS – 
VALORES CLARAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A RENDA MENSAL 
AUFERIDA PELA VÍTIMA (BIOMÉDICO), CONFORME PROVA NOVA - 
HIPÓTESE DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA - RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
1. O instituto da coisa julgada, cuja autoridade reveste-se de proteção 
constitucional, tem por finalidade conferir segurança jurídica, em razão 
da definitividade do pronunciamento judicial. Contudo, em hipóteses 
excepcionalíssimas esse sistema de proteção pode causar danos 
maiores do que a a própria insegurança jurídica. Em razão disso, 
doutrina e jurisprudência são uníssonos em admitir a relativização da 
coisa julgada, ao menos em hipóteses verdadeiramente excepcionais.
Uma dessas hipóteses reside na chamada coisa julgada 
inconstitucional, assim entendida a decisão com força de coisa julgada 
contendo disposições objetiva e diretamente violadoras à Constituição 
Federal. Esta a hipótese dos autos. 
2. Para além daqueles fundamentos alusivos ao intolerável absurdo 
atingido pelos valores resultantes da condenação, alegados na inicial, 
com pensionamento vitalício de atualmente R$ 44.000,00 e dívida já 
acumulada em 24 milhões de reais (apenas a título de pensão), outros 
ainda mais graves se sobressaem. A sentença condenatória atacada 
contraria disposição expressa do art. 7º, IV, da Constituição Federal, e 
Súmula Vinculante nº 4, do STF, que vedam a utilização do salário 
mínimo como fator de correção monetária. 
3. Também viola as disposições referentes ao teto remuneratório de 
servidores públicos municipais, contidos no art. 37, IX, e § 12, da 
Constituição Federal. 
4. A hipótese é de sentença manifestamente inconstitucional, vício que 
não é saneado e albergado pela coisa julgada, sob pena de sobrepor 
esse direito constitucional a outros, mais caros, como a vedação ao 
enriquecimento sem causa, direito de propriedade, dignidade da 
pessoa humana e especialmente a proporcionalidade. 
5. Tais matérias revestem-se de caráter cogente, de observância 
obrigatória. 
6. Por outro lado, na vigência do NCPC não é possível o indeferimento 
liminar da inicial sem oportunizar à parte autora a retificação do vício 
que a contamina, nos termos do art. 321, que potencializa a aplicação 
do princípio da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do 
julgamento de mérito. 
7. Anulação da sentença. 
8. Recurso conhecido e provido.

Em contrariedade, Andrea Lúcia Ruis de Campos interpôs recursos especial 

(e-STJ, fls. 662-690) e extraordinário (e-STJ, fls. 945-960).

Em seu apelo especial, Andrea Lúcia Ruis de Campos sustenta, em suma, 
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ter o acórdão recorrido negado vigência aos arts. 85, § 2º, 321, 337, § 1º, 485, IV e V, 502, 

533, § 4º, e 966, VII e VIII, § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta que se afigura manifesta a inadequação 

da via eleita utilizada pela parte adversa (ação anulatória) para desconstituir sentença 

transitada em julgado há mais de 16 (dezesseis) anos. Argumenta, no ponto, que a 

utilização da ação anulatória somente se afigura possível nos casos relacionados às 

sentenças homologatórias, tal como estabelece o § 4º do art. 966 do Código de Processo 

Civil e não, como na hipótese, em que o fundamento da ação encontra-se calcado em 

"prova nova" e "erro de fato", matérias próprias de ação rescisória, cujo prazo decadencial 

há muito se esvaiu. 

Ressalta, assim, ser "incabível a ação anulatória de sentença de mérito 

transitada em julgado há mais de 16 anos, proposta para o fim de alterar o valor da pensão 

alimentícia fixada na sentença sob o pretexto de, na atualidade, ter se tornado 

desproporcional, ou por deficiente apreciação de prova ou erro ou, ainda, prova nova, 

hipótese de cabimento da ação rescisória" (e-STJ, fls. 668).

Anota que a pretensão subsidiária destinada à redução da pensão alimentícia 

pelos motivos apontados haveria de ser promovida na via própria, não rendendo ensejo ao 

ajuizamento de ação anulatória de sentença de mérito transitada em julgado objetivando a 

relativização da coisa julgada.

Noticia, ainda, que a "recorrida já propôs outra ação anulatória anterior com o 

mesmo objeto (autos n. 0811879-38.2012.8.12.0002), a qual já foi julgada pela mesma 5ª 

Câmara Cível do E. TJMS e lhe negado provimento por unanimidade" (e-STJ, fl. 670). 

Esclarece, ainda, que "a recorrida já interpôs a ação adequada ao seu pleito, qual seja a 

exenoração ou revisional de pensão de alimentos civis, que se encontra em trâmite, e em 

grau de recurso (autos n. 0800149-59.2014.8.12.0002), na qual, então sim, juridicamente 

poderá ser reduzida a pensão mensal da recorrente, mas sem qualquer pretexto 

descabido de aviltar a coisa julgada" (e-STJ, fls. 671).

Aduz, tal como reconhecido nos votos vencidos, a configuração de 

litispendência no tocante ao pedido destinado à redução do valor da pensão alimentícia. 

Para tanto, assevera que "a presente ação anulatória, autos n. 

0804746-66.2017.8.12.0002, tem por fundamento as mesmas questões daquela ação de 
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exoneração de alimentos, autos n. 0800149-59.2014.8.12.0002 com relação ao pedido de 

redução do valor da pensão alimentícia" (e-STJ, fl. 672).

Alega, outrossim, que a relativização da coisa julgada, na linha da 

jurisprudência do STJ, somente tem cabimento em casos excepcionalíssimos, em que, 

diante do direito controvertido, deva prevalecer o de maior relevância jurídica. Ressalta não 

ser esse, todavia, o caso dos autos, em que se pretende a relativização da coisa julgada 

por mera questão patrimonial, a comprometer a segurança jurídica dela advinda. Aduz, no 

ponto, que "o aumento do valor da pensão e do montante do débito se deu por atualização 

legal dos valores por longo período e não por ter se firmado originalmente, em valor 

desproporcional, como pareceu no voto do 1º Vogal, [...] assim, obviamente, o aumento do 

valor da dívida por atualização de muitos anos não configura relevância do direito 

controvertido necessária para autorizar a relativização da coisa julgada" (e-STJ, fl. 675). 

Anota, outrossim, que eventual "erro de julgamento", a má valoração da 

prova, ou a superveniência de prova nova não autorizam a flexibilização da coisa julgada, 

fora da via rescisória, cujo prazo há muito se esvaiu. 

Defende inexistir inconstitucionalidade na sentença transitada em julgado. 

Argumenta que, em se tratando de indenização por ato ilícito, a fixação ou atualização de 

pensão alimentícia com base no salário mínimo não ofende o disposto no art. 7º, IV, da CF, 

bem como na Súmula Vinculante n. 8 — cuja edição, inclusive, é posterior ao trânsito em 

julgado da sentença —, conforme entende o próprio Supremo Tribunal Federal. Rechaça, 

de igual modo, a vinculação feita pelo Tribunal de origem da fixação da indenização com o 

teto salarial do funcionalismo municipal, já que não era funcionária pública municipal, mas 

sim, prestava serviços para o Hospital Santa Cruz e para o Município de Dourados 

mediante contrato; e porquanto o valor então fixado (R$ 4.000,00) era bem inferior ao teto 

salarial do funcionalismo municipal (R$ 9.000,00). 

Salienta, por fim, que o voto vencedor, ao permitir que a parte autora 

emendasse a inicial, incorreu em manifesto error in procedendo, pois tal providência foi 

levada a efeito pelo juízo primevo, já tendo a recorrida procedido à emenda. 

A Empresa de Transportes Rodoviários Takigawa Ltda. apresentou 

contrarrazões aos recursos especial e extraordinário (e-STJ, fls. 902-927 e 1.077-1.100, 

respectivamente). 
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A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 

deu seguimento às insurgências recursais (e-STJ, fls. 940-943 e 1.113-1.116). 

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.867 - MS (2018/0316133-7)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE (RELATOR): 

A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se a 

ação anulatória (promovida em junho de 2017) constitui a via processual adequada 

para desconstituir parte da sentença (proferida em 22/3/2002 e transitada em julgado 

em 24/8/2007), na qual se fixou pensão alimentícia em virtude da perda da capacidade 

laboral da então demandante, tendo como causa de pedir, basicamente, o argumento 

de que a sentença fundou-se em premissa equivocada, consistente na declaração do 

diretor, à época, do Hospital e Maternidade Santa Cruz que não traduziu com exatidão os 

ganhos verdadeiramente auferidos por ela, circunstância, segundo defende, demonstrada 

em prova superveniente, rendundando em valores manifestamente exorbitantes. 

Debate-se, assim, se o caso retratado nos presentes autos insere-se nas 

hipóteses excepcionalíssimas nas quais esta Corte de Justiça admite a relativização da 

coisa julgada. 

Discute-se, ainda, se a pretensão subsidiária destinada à redução da pensão 

alimentícia pelos motivos apontados pode ou não ser veiculada na subjacente ação 

anulatória, e se este pedido configura ou não litispendência em relação à anterior ação 

promovida pela recorrida, com esse propósito. 

Controverte-se, por fim, se a sentença impugnada reveste-se de 

inconstitucionalidade, para efeito de relativização da coisa julgada. 

De início, impende esclarecer que a Corte estadual, por maioria de votos, 

entendeu por bem relativizar a coisa julgada, valendo-se tanto de fundamentos 

infraconstitucionais como constitucionais, razão pela qual a parte sucumbente aviou, 

corretamente, recursos especial e extraordinário. 

Sob a vertente infraconstitucional, o Tribunal de origem analisou, 

detidamente, as questões afetas à adequação da via eleita, ou seja, ao cabimento de ação 

anulatória destinada a desconstituir a coisa julgada (e, subsidiariamente, a revisar a 

extensão da condenação transitada em julgado); à subsunção do caso às hipóteses 
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excepcionalíssimas nas quais o STJ admite a pretendida relativização; e à configuração de 

litisconsórcio, a evidenciar o prequestionamento dos correlatos dispositivos legais 

reputados violados. 

Ressalta-se, a esse propósito, que não apenas o voto vencedor, mas 

também o vencido, que deve, necessariamente, ser declarado, tal como se deu in casu, 

constituem parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive o de 

prequestionamento, nos termos do § 3º do art. 941 do CPC/2015. 

Logo, a presente análise restringe-se às matérias exclusivamente 

infraconstitucionais acima referidas, decididas na origem e devolvidas ao conhecimento 

desta Corte de Justiça por meio do apelo especial, sem, portanto, proceder a nenhuma 

incursão na matéria constitucional ali tratada. 

Pois bem. Nos termos relatados, a Corte de origem, por maioria de votos, 

compreendeu ser possível, por meio da subjacente ação anulatória, relativizar a coisa 

julgada, basicamente, em razão dos vultosos valores a que teria chegado o arbitramento 

da pensão alimentícia decorrente da perda da capacidade laborativa, no importe de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), em 1996, o que resultaria, nos dias de hoje, em "um 

pensionamento vitalício de atualmente R$ 44.000,00 e uma dívida já acumulada de 24 

milhões de reais" (e-STJ, fl. 644). 

Além disso, concluiu que "a sentença condenatória contrariou o art. 7º, IV, da 

Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que vedam a utilização do salário 

mínimo como fator de correção monetária" (e-STJ, fls. 644-645), além das disposições 

referentes ao teto remuneratório de servidores públicos municipais, pois, "segundo a inicial 

da ação originária, a vítima do sinistro percebia remuneração de um hospital privado 

conveniado ao SUS e ao Município de Dourados" (e-STJ, fl. 645).

Para o deslinde da questão, especificamente quanto à adequação da via 

eleita, afigura-se necessário bem delimitar as situações, com a especificação das 

correspondentes vias processuais, nas quais se afigura possível, em tese e em caráter 

absolutamente excepcional, afastar o caráter intangível da coisa julgada, para, então, 

concluir se a hipótese retratada nos presentes autos encontra-se nelas inserida. 

A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia 

fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em 
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obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A 

esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos 

os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às 

partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se 

necessariamente de imutabilidade e de definitividade. 

Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma 

controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, 

de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a 

proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). 

Note-se que, uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que 

dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância 

obrigatória — imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela 

suceder —, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo 

julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em 

regra, já não mais comportam nenhum questionamento. 

Sob esse prisma, valiosas são as considerações de Arruda Alvim:

[...] compete-nos considerar o decisum a ser [...] alcançado [pela coisa 
julgada]. Este pode ser visualizado sob a ótica de se constituir em ato 
de raciocínio do julgador ou como ato de autoridade ou fruto de 
autoridade do Estado. Este último aspecto é aquele sobre o qual 
devemos trabalhar. Esta metodologia afigura-se-nos tanto mais 
verdadeira diante da observação de que, se fossemos, para além do 
momento de formação da coisa julgada, avaliar a lógica ou o 
raciocínio de que se serviu o juiz, estaríamos, inutilizando a própria 
autoridade da coisa julgada. Não se pode subordinar, como regra, a 
ocorrência da coisa julgada à concordância com o raciocínio ou 
com o processo lógico de que se serviu o juiz. A coisa julgada vale 
como ato de autoridade estatal.
Se pudéssemos entender ter ocorrido erro, no raciocínio do 
julgador, e, por isso, desconhecer a coisa julgada, simplesmente a 
operatividade prática do instituto da coisa julgada estaria 
destruída. Por isto, constitui-se entendimento uniforme o de que "a 
necessidade de respeito pelo caso julgado exige que a afirmação ou 
afirmações [conclusivas] nele contidas não sejam de futuro colocadas 
de modo juridicamente relevante, numa situação de incerteza. (in 
Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, 
Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª Edição. São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019. p. 1.094-1.095) - sem grifos no 
original.
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Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade 

de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece 

situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada 

(formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo 

fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra. 

O Código de Processo Civil de 2015, inclusive, inovou quanto ao termo inicial 

para o ajuizamento de ação rescisória fundada prova nova — conforme se demonstrará, 

um dos fundamentos da subjacente ação anulatória —, passando-se a contar de seu 

descobrimento, limitado, em qualquer caso, ao prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em 

julgado da última decisão proferida no processo.

 A propósito, colacionam-se as hipóteses legais que ensejam a promoção de 

ação rescisória, limitada no tempo, nos seguintes moldes:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando: 
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão 
ou corrupção do juiz; 
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente 
incompetente; 
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da 
parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a 
fim de fraudar a lei; 
IV - ofender a coisa julgada; 
V - violar manifestamente norma jurídica; 
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em 
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação 
rescisória; 
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova 
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si 
só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; 
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos 
autos. 

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos 
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no 
processo. 
§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o 
prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, 
recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. 
§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial 
do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado 
o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em 
julgado da última decisão proferida no processo. 
§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo 
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começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério 
Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que 
têm ciência da simulação ou da colusão. 

Importante notar que, em tais situações, a desconstituição da coisa julgada 

(formal e material) incide em sentença de mérito plenamente válida e eficaz, proferida no 

bojo de uma relação processual igualmente hígida.

A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa 

julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o 

ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença 

transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca 

material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, 

comprometimento da almejada segurança jurídica. 

Trata-se, pois, da querela nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação 

rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em 

relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de 

sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade. 

As situações mais citadas pela doutrina — e algumas delas respaldadas 

pela jurisprudência nacional — dizem respeito à não conformação da relação jurídica 

processual decorrente da ausência de citação válida, desenvolvendo-se o processo à 

revelia do réu; à não integração de litisconsorte passivo necessário no feito; à sentença 

proferida por juiz materialmente incompetente, em manifesta contrariedade à repartição 

constitucional de competências; e às sentenças consideradas inconstitucionais, assim 

compreendidas como aquelas que estão fundadas em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal — sobre estas últimas, 

por ter vinculação com o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem (impropriamente, já 

se pode antever), merecerá maior aprofundamento.

Oportuno, nesse ínterim, trazer à colação o escólio de Humberto Theodoro 

Júnior, que tece o referido traço distintivo entre a ação rescisória e a querela nullitatis 

insanabilis:

A rescindibilidade, que autoriza a ação rescisória, nos termos 
do art. 966, do NCPC, não se confunde com a nulidade da 
sentença. A rescisória, portanto, não supõe decisão nula, mas, 
ao contrário, decisão válida, que tenha produzido a coisa 
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julgada. Rescindir, ensina Pontes de Miranda, não é decretar a 
nulidade, nem anular; é partir, partir até embaixo, cindir. Vale 
dizer: é desconstituir ato até então válido e eficaz.
A sentença é nula ipso iure quando a relação processual em 
que se apoia acha-se contaminada de igual vício. Para 
reconhecê-lo não se reclama a ação rescisória, posto que dita 
ação pressupõe coisa julgada que, por sua vez, reclama, para 
sua configuração, a formação e existência de uma relação 
processual válida. 
[...]
Em regra, as nulidades dos atos processuais, observa Liebman, 
"podem suprir-se ou sanar-se no decorrer do processo". E, "ainda que 
não supridas ou sanadas, normalmente não podem mais ser arguidas 
depois que a sentença passou em julgado. A coisa julgada funciona 
como sanatória geral dos vícios do processo". "Há, contudo" — 
adverte o processualista — "vícios maiores, vícios essenciais, 
que sobrevivem à coisa julgada e afetam a sua própria 
existência. Neste caso a sentença, embora se tenha tornado 
formalmente definitiva, é coisa vã, mera aparência e carece de 
efeitos no mundo jurídico".
Dá-se, então, a nulidade ipso iure, "tal que impede à sentença passar 
em julgado". É por isso que "em todo tempo se pode opor contra ela, 
que é nenhuma", tal se pode também nos embargos à execução. 
[...]
Entre outros exemplos de nulidade absoluta da sentença, 
pode-se citar, além do caso de falta ou nulidade da citação do 
réu revel, aquele do processo que teve curso e julgamento 
sem a participação de todos os litisconsortes necessários. 
Outra hipótese de sentença inexistente, e por isso incapaz de 
produzir eficácia no mundo jurídico, é a do decisório proferido 
com violação da partilha constitucional da jurisdição. 
[...] 
A parte prejudicada por sentença nula ipso iure ou inexistente, para se 
furtar aos seus indevidos efeitos, não precisa usar a via especial da 
ação rescisória, como bem alerta Liebman. Para tanto, bastará:

a) opor embargos quando a parte vencedora intentar execução 
da sentença (art. 535, I); ou
b) propor qualquer ação comum tendente a reexaminar a mesma 
relação jurídica litigiosa, já que a causa anterior é nenhuma

Entre os casos de sentença contaminada por nulidade que a 
coisa julgada não consegue sanar, está o do decisório 
ofensivo à Constituição. É que a mácula da 
insconstitucionalidade torna absolutamente ineficaz o ato, seja 
ele uma lei, uma providência administrativa ou uma sentença 
judicial. Por isso, o § 5º do art. 535 incluiu entre as defesas 
manejáveis por impugnação ao cumprimento de sentença a 
inexigibilidade da decisão proferida com base em lei 
considerada inconstitucional pelo STF ou com apoio em 
aplicação ou interpretação tida como incompatíveis com a 
Constituição Federal pelo STF, em controle de 
constitucionalidade difuso ou concentrado" (Humberto, 
Theodoro Junior. Curso de Direito Processual Civil - Vol. III. 50ª Edição. 
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Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 915-917)

Com essa linha de entendimento, cita-se, também, julgado desta Corte de 

Justiça que bem delineou o cabimento, em tese, de ação anulatória, a qualquer tempo, 

destinada a declarar a ineficácia de sentença que padece de vício de existência, nos 

seguintes termos em destaque:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. QUERELA NULLITATIS 
INSANABILIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, o 
fato de o C. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente 
cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar 
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir 
integralmente a controvérsia.
2. O cabimento da querela nullitatis insanabilis é 
indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência 
de citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 
475-L, I, e 741, I). Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, 
considerando a possibilidade de relativização da coisa julgada 
quando o decisum transitado em julgado estiver eivado de 
vício insanável, capaz de torná-lo juridicamente inexistente, 
tem ampliado o rol de cabimento da querela nullitatis 
insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo 
reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para 
além da tradicional ausência ou defeito de citação, por 
exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito 
de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é 
proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; 
(iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada 
inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal.
3. No caso em exame, a actio nullitatis vem ajuizada sob o fundamento 
de existência de vício insanável no acórdão proferido pelo c. Tribunal 
de Justiça, em apelação em execução de alimentos, consubstanciado 
na falta de correlação lógica entre os fundamentos daquele decisum e 
sua parte dispositiva, o que equivaleria à ausência de obrigatória 
motivação do julgado (CPC, art. 458 e CF/88, art. 93, IX).
4. Entretanto, não é cabível, em virtude do instituto da preclusão, o 
ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, com base em falta ou 
deficiência na fundamentação da decisão judicial. Não há falar, pois, 
em hipótese excepcional a viabilizar a relativização da coisa julgada, 
sobretudo porque aqui não se vislumbra nenhum vício insanável 
capaz de autorizar o ajuizamento de querela nullitatis insanabilis, pois 
bastaria à parte ter manejado oportunamente o recurso processual 
cabível, para ter analisada sua pretensão.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1252902/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 04/10/2011, DJe 24/10/2011)
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Na hipótese dos autos, contudo, não se pode deixar de reconhecer que a 

causa de pedir veiculada na subjacente ação anulatória tratou de matéria própria, 

unicamente, de ação rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de "erro de 

fato" ou de "prova nova".

Esta constatação ressai absolutamente clara da leitura da exordial da ação 

anulatória (e-STJ, fls. 1-31), cujo fundamento centrou-se, principalmente: 

i) na alegação de que a sentença transitada em julgado, ao estabelecer a 

importância que a autora recebia pelo trabalho de biomédica, baseou-se em premissa 

equivocada, consistente na declaração do diretor do Hospital, que não traduziu 

com exatidão os ganhos verdadeiramente auferidos por ela, circunstância, segundo 

defende, demonstrada em prova superveniente. 

ii) na exorbitância da pensão mensal fixada pela perda da capacidade 

laboral, a qual, baseada em premissa equivocada/inexistente, perfaz, atualmente, a 

desproporcional importância de 47,4 salários mínimos mensais, e uma dívida, objeto de 

cumprimento de sentença, no importe de R$ 22.554.143,57 (vinte e dois milhões, 

quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e sete 

centavos), segundo os cálculos apresentados pela exequente. 

Nessa linha de argumentação, segundo a empresa demandante, a sentença 

transitada em julgado, no ponto, padeceria de vício de existência, a comportar, a qualquer 

tempo, sua declaração de nulidade.

Todavia, essa tese não encontra nenhum respaldo jurídico, pois, como visto, 

a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não se presta a desconstituir sentença de 

mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, como se 

deu na espécie. 

Na hipótese, o julgador, valendo-se das provas acostadas aos autos, não 

infirmadas pela parte adversa, segundo a convicção fundamentada ali exposta, bem como 

das regras de distribuição do ônus probatório, concluiu que autora da ação, exercente da 

profissão de biomédica, percebia, em 1996, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais reais) 

mensais, a título de salário do Hospital e Maternidade Santa Cruz, e R$ 740,00 (setecentos 

e quarenta reais) da Prefeitura Municipal de Dourados, nos seguintes termos:

VII) Pensão quanto a perda de atividade profissional.
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Quanto ao segundo pedido de pensão, tem ela direito a 
receber o mesmo que recebia de salário junto ao Hospital e 
Maternidade Santa Cruz (R$ 4.000,00 - f. 46) e Prefeitura 
Municipal de Dourados (R$ 740,00 em média - f. 47/48), ou seja, 
R4 4.700,00 mensais, a ser atualizado.
A ré não ilidiu a prova, constante de fl. 46/48 e 450, e esta é 
suficiente para provar o que ali é dito, isto é, vencimentos da 
autora antes do acidente.
Quanto aos vencimentos da autora no Hospital e Maternidade 
Santa Cruz, considerando que o documento de fl. 46 menciona 
R$ 4.000,00 e o responsável pelo hospital menciona (f. 450) R$ 
5.000,00, fixo o menor valor, de R$ 4.000,00, para fins de 
indenização.
Quanto aos vencimentos da autora junto à Prefeitura Municipal 
de Dourados fixo a média do que consta do seu holerite às f. 
47/48, isto é, R$ 740,00 mensais.
A autora provou que não tem mais condições de exercer suas 
atividades nas entidades mencionadas, atualmente, nem na Prefeitura 
de Dourados. 
Assim, tem ela o direito a indenização da diferença entre R$ 
4.700,00 e o que eventualmente recebe ou recebeu da 
Municipalidade de Dourados e Hospital e Maternidade Santa 
Cruz ou do INSS, seja a título de salário ou auxílio doença ou 
aposentadoria ou outro benefício em razão do acidente, atualizado, a 
ser pago pela ré (e-STJ, fls. 89-90).

Veja-se que, caso a sentença transitada em julgado tenha adotado 

premissa calcada em erro de fato — o que pressupõe ter a decisão admitido um fato 

inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo, todavia, 

indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato 

—, ou, posteriormente, tenha sobrevindo prova nova — cuja existência ignorava ou 

de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável 

—, tais circunstâncias, em si, não comprometem a higidez da sentença, 

possibilitando-se sua desconstituição, apenas e tão somente, por meio de ação 

rescisória, dentro do prazo decadencial fixado em lei. 

Na hipótese, como visto, esse prazo há muito se esvaiu, na medida em a 

sentença válida e eficaz (proferida em 22/3/2002), à qual se pretende desconstituir por 

meio de ação anulatória promovida em junho de 2017, transitou em julgado em 24/8/2007.

Devidamente delineada a causa de pedir da subjacente ação anulatória, 

percebe-se, de forma clara, que a parte demandante, nem sequer an passant, deduziu a 

tese de que a sentença passada em julgado incorreria em inconstitucionalidade.
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Aliás, reconhecida a impropriedade da via eleita pelo Juízo primevo, as 

razões do recurso de apelação interposto pela Empresa de Transportes Rodoviários 

Takigawa Ltda., de igual modo, em momento algum, questionaram a constitucionalidade 

da sentença transitada em julgado. 

Cingiu-se a empresa de transportes a argumentar, em seu recurso de 

apelação, que: i) a verdade dos fatos não faz coisa julgada; ii) a declaração em que se 

baseou a sentença para arbitrar o valor da pensão alimentícia foi devidamente impugnada 

por prova nova e segura; iii) deve-se dar prevalência à verdade real, já que a apelada era 

biomédica, sócia proprietária do Laboratório de Análises Clínica Santa Cruz; iv) houve 

violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; v) a sentença incorre em 

vício insanável por se basear em premissa falsa; e, subsidiariamente, pugna pelo 

reconhecimento de erro de cálculo da pensão (e-STJ, fls. 204-244). 

Como se constata, apartando-se completamente da causa petendi delineada 

pela parte demandante, e, portanto dos limites gizados na inicial, o Tribunal de origem, por 

maioria de votos, reconheceu, em razão dos valores considerados vultosos, de ofício, a 

inconstitucionalidade da sentença passada em julgado, sob o fundamento de que esta 

teria, a seu juízo, contrariado "o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 

n. 4 do STF, que vedam a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária" 

(e-STJ, fls. 644-645), além das disposições referentes ao teto remuneratório de servidores 

públicos municipais, pois, "segundo a inicial da ação originária, a vítima do sinistro percebia 

remuneração de um hospital privado conveniado ao SUS e ao Município de Dourados" 

(e-STJ, fl. 645).

Esclareça-se que a ora recorrente, Andréa Lúcia, nas razões de seu recurso 

especial, não alega a ocorrência de julgamento extra causa petendi, não cabendo, pois, 

por parte desta Corte de Justiça, seu reconhecimento de ofício. Faz-se o registro, contudo, 

apenas para bem evidenciar o caminho percorrido pelo Tribunal de origem para 

desconstituir a coisa julgada, a despeito da gravidade e da excepcionalidade de tal 

providência.

Considerando-se ser este o fundamento utilizado pela Corte estadual para, 

por maioria de votos, desconstituir a coisa julgada, há de se proceder a algumas 

considerações quanto às hipóteses de cabimento e condições de procedência para a 
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desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se baseia.

Em relação à sentença inconstitucional — assim compreendida como o 

título judicial baseado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo 

STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo 

STF como incompatível com a Constituição Federal em controle de 

constitucionalidade concentrado ou difuso —, registre-se que o Código de Processo 

Civil, inspirado pela Teoria da Relativização da Coisa Julgada (a ser oportunamente 

tratada), reconhece a  sua inexigibilidade, passível de arguição em impugnação ao 

cumprimento de sentença ou em embargos à execução promovida contra a Fazenda 

Pública, já na sistemática do diploma de 1973 (arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, 

introduzido pela Lei n. 11.232/2005), assim como na do atual CPC (arts. 525, § 12; e 535, 

§ 5º). 

Relevante ressaltar que nessa específica hipótese — sentença 

inconstitucional —, para efeito de inexigibilidade do título, é imprescindível que a 

declaração, pelo STF, de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo que fundamenta 

o título judicial tenha ocorrido anteriormente ao trânsito em julgado da sentença a que se 

reputa inexigível/ineficaz; se posterior, a coisa julgada, em nome da segurança jurídica, 

deve prevalecer, afigurando-se insuscetível de modificação.

Essa orientação, ressalta-se, encontra respaldo na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça bem como do Supremo Tribunal Federal, conforme dão conta 

os seguintes precedentes, respectivamente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SENTENÇA 
INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXEGESE E 
ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. 
INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS SOBRE CORREÇÃO 
MONETÁRIA DO FGTS. HONORÁRIOS. ART. 29-C DA LEI 8.036/90, 
COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.164-40/01. 
AÇÕES AJUIZADAS APÓS 27.07.2001. APLICABILIDADE.
1. A falta de prequestionamento da questão federal impede o 
conhecimento do recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF).
2. O parágrafo único do art. 741 do CPC, buscando solucionar 
específico conflito entre os princípios da coisa julgada e da 
supremacia da Constituição, agregou ao sistema de processo 
um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças 
inconstitucionais.
Sua utilização, contudo, não tem caráter universal, sendo 
restrita às sentenças fundadas em norma inconstitucional, 
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assim consideraras as que (a) aplicaram norma inconstitucional 
(1ª parte do dispositivo), ou (b) aplicaram norma em situação 
tida por inconstitucional ou, ainda, (c) aplicaram norma com um 
sentido tido por inconstitucional (2ª parte do dispositivo).
3. Indispensável, em qualquer caso, que a 
inconstitucionalidade tenha sido reconhecida em precedente 
do STF, em controle concentrado ou difuso 
(independentemente de resolução do Senado), mediante (a) 
declaração de inconstitucionalidade com redução de texto (1ª 
parte do dispositivo), ou (b) mediante declaração de 
inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ou, ainda, 
(c) mediante interpretação conforme a Constituição (2a parte).
4. Estão fora do âmbito material dos referidos embargos, 
portanto, todas as demais hipóteses de sentenças 
inconstitucionais, ainda que tenham decidido em sentido 
diverso da orientação do STF, como, v.g, as que a) deixaram de 
aplicar norma declarada constitucional (ainda que em controle 
concentrado), b) aplicaram dispositivo da Constituição que o 
STF considerou sem auto-aplicabilidade, c) deixaram de aplicar 
dispositivo da Constituição que o STF considerou 
auto-aplicável, d) aplicaram preceito normativo que o STF 
considerou revogado ou não recepcionado, deixando de 
aplicar ao caso a norma revogadora.
5. Também estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 
do CPC as sentenças, ainda que eivadas da 
inconstitucionalidade nele referida, cujo trânsito em julgado 
tenha ocorrido em data anterior à da sua vigência.
[...]
8. Precedentes da 1ª Turma (REsp 720.953/SC, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, 1ª Turma, DJ de 22.08.2005; REsp 721.808/DF, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ de 19.09.2005).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. 
(REsp 803.099/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 253)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO 
MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E 
COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS 
EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA 
COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA 
JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES 
JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL 
DISPUTARI DEBEBAT” - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE 
REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO 
TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM 
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA 
DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de 
mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída 
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mediante ajuizamento de específica ação autônoma de 
impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na 
fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o 
exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da 
coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior 
modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento 
em legislação que, em momento posterior, tenha sido 
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer 
em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização 
incidental de constitucionalidade. 
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, 
declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo 
utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda 
que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, 
ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de 
fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 
201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a 
autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema 
jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos 
pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema 
Corte. Doutrina. Precedentes. 
- O significado do instituto da coisa julgada material como expressão 
da própria supremacia do ordenamento constitucional e como 
elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. 
(STF. RE 592912 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda 
Turma, julgado em 03/04/2012, Acórdão Eletrônico DJe-229 Divulg. 
21-11-2012; Public. 22-11-201. RTJ. Vol.-00226-01 PP-00633) 

Como se constata, uma vez formada a coisa julgada material, nem mesmo 

as decisões do Supremo Tribunal Federal que, posteriormente, venham a declarar a 

inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em que se baseou o título judicial, podem 

servir de fundamento para infirmar o atributo da intangibilidade da coisa julgada que se 

formou sobre o título. 

Esta compreensão, é certo, mais recentemente, foi reafirmada pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal, que, em controle concentrado, reconheceu a 

constitucionalidade dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973, 

correspondentes aos dispositivos do CPC/2015, os arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14,  535, § 

5º, observadas as condições em destaque:

CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO 
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA 
A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO 
PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO 
CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE 
DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE 
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INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO 
ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 
14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 
[...]
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único 
do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem 
como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e 
§§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando 
harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da 
Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um 
mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício 
de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas 
hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em 
norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar 
norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou 
com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença 
exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente 
constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o 
reconhecimento dessa constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF 
realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença 
exequenda. 

4. Ação julgada improcedente. (STF. ADI 2.418/DF, Relator Ministro 
Teori Zavascki, Tribunal Pleno. Acórdão Eletrônico. Dje-243. Divulg. 
16/11/2016. Public. 17/11/2016)
 

Portanto, a inexigibilidade da sentença, decorrente de sua 

inconstitucionalidade, passível de arguição em impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou nos embargos à execução contra a Fazenda Pública), exige que a lei ou 

o ato normativo em que se baseia o título judicial tenha sido declarado inconstitucional pelo 

STF anteriormente ao trânsito em julgado. Se posterior, a coisa julgada material, como 

expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento 

inerente à existência do Estado Democrático de Direito, não comporta modificação. 

Como já antecipado, a alegação consistente na existência de sentença 

inconstitucional também pode, em tese, ser veiculada por meio de ação anulatória (querela 

nullitatis insanabilis). Sua admissão, contudo, há de observar, necessariamente, as 

mesmas hipóteses de cabimento e condições de procedência para a 

desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se 

baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos arts. 475-L, § 1º, e 741, 

parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14,  
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535, § 5º, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do 

STJ e do STF para regular a questão. 

Efetivamente, considerando-se que o afastamento da imutubilidade da coisa 

julgada assume caráter absolutamente excepcional em nosso sistema, não se poderia 

conferir interpretação diversa — e, de modo algum, mais ampliativa — à sentença 

reputada inconstitucional arguível em querella nullitatis (a qualquer tempo), daquela 

passível de alegação na fase executiva (submetida ao prazo da impugnação ao 

cumprimento de sentença ou dos embargos à execução contra a Fazenda Pública), se 

ambas possuem o mesmo fundamento e o mesmo propósito de obter a declaração de 

ineficácia/inexigibilidade do título judicial passado em julgado. 

Nesse sentido, destaca-se precedente da Segunda Turma do STJ

PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 113 E 267 DO CPC. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO 
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA N. 284 DO STF. ART. 102 DA 
CF/88. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INVIABILIDADE, EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 
DO CPC. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. RESPEITO À COISA JULGADA: REGRA NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL 
DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA: 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. MEIOS TÍPICOS DE DESCONSTITUIÇÃO: IMPUGNAÇÃO 
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 475-L, § 1º, CPC), 
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 
741, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) E AÇÃO RESCISÓRIA. MEIO 
ATÍPICO: QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. POSSIBILIDADE. 
REGIME JURÍDICO, HIPÓTESES E LIMITES: NECESSIDADE DE 
FIXAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO 
REGIME DOS ARTS. 475-L, §1º, E 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CPC. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO 
PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO 
CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO 
NEM, PORTANTO, DA QUERELA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. NORMA EIVADA DE INCOMPATIBILIDADE ANTERIOR À 
CF/88. OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA NÃO-RECEPÇÃO 
(REVOGAÇÃO). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 467, 468, 471 E 741 DO 
CPC CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DO CONHECIMENTO, PROVIDO.
[...]
6. Respeito à autoridade da coisa julgada: regra. Hipótese excepcional 
de desconstituição da coisa julgada: declaração, pelo Supremo 
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Tribunal Federal, de inconstitucionalidade em que se baseou o ato 
judicial impugnado. Meios típicos de desconstituição da coisa julgada 
inconstitucional: impugnação pelo executado (art. 475-L, §1º, do 
CPC), embargos à execução contra a Fazenda Pública (art. 741, 
parágrafo único, do CPC) e ação rescisória (arts. 485 e ss. do CPC). 
Meio atípico: querela nullitatis insanabilis. Doutrina. Precedente do 
STJ.
7. Regime jurídico da querela nullitatis como meio de 
desconstituição da coisa julgada inconstitucional. Necessidade 
de estabelecimento de limites e balizas que orientem o 
julgador.
Hipóteses de cabimento e condições de procedência para a 
desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de 
norma, no caso dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do 
CPC, aqui devem ser aplicados por analogia à querela nullitatis: 
REsp 803.099/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Teori Albino 
Zavaski, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006, 
p. 253.
8. Decisão impugnada prolatada antes do julgamento pelo Supremo 
Tribunal Federal. Não cabimento de impugnação, nem de embargos à 
execução, nem, portanto, de querela. Doutrina. Precedentes do STJ e 
do STF.
9. Necessidade de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo 
Tribunal Federal. A norma eivada de incompatibilidade (Lei n.3.935/87 
do Estado do Espírito Santo) é anterior à Constituição Federal de 
1988. Fenômeno da não-recepção (revogação). Inexistência, no 
ordenamento jurídico brasileiro, de inconstitucionalidade 
superveniente. Não cabimento de impugnação, embargos à execução, 
nem querela. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão do 
conhecimento, provido.
(REsp 1.353.324/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 15/09/2015, DJe 18/12/2015)

Para finalizar a abordagem quanto às denominadas sentenças 

inconstitucionais, deve-se consignar que o Código de Processo Civil de 2015, embora 

tenha estabelecido dispositivo legal consonante com a jurisprudência do STJ e do STF, 

acerca da possibilidade de arguir a inexigibilidade de título judicial fundado em lei declarada 

inconstitucional pelo STF, desde que em momento anterior ao trânsito em julgado da 

sentença (art. 525, § 14), criou nova hipótese de cabimento de ação rescisória, no 

caso de a referida declaração de inconstitucionalidade dar-se em momento 

posterior ao trânsito em julgado (art. 525, § 15).

Pela pertinência, transcreve-se o teor dos dispositivos legais em comento:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
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próprios autos, sua impugnação. 
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: 
[...]
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
[...]
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, 
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em 
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato 
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como 
incompatível com a Constituição Federal, em controle de 
constitucionalidade concentrado ou difuso. 
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal 
Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança 
jurídica. 
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 
deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão 
exequenda. 
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito 
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo 
prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

Justamente em razão do posicionamento albergado pelo STJ, bem como 

pelo STF (em controle concentrado), em que se reconheceu que a coisa julgada material 

— expressão da supremacia do ordenamento constitucional —, uma vez formada, não 

poderia ser comprometida por decisão do Supremo Tribunal Federal que, 

posteriormente, declarasse a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em que se 

baseou o título judicial, autorizadas vozes na doutrina nacional já antevêem a 

inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento, ou, quando muito, a necessidade de 

a ele se conferir uma interpretação conforme a Constituição Federal (segundo o qual a 

rescisória somente seria cabível se a declaração de inconstitucionalidade pelo STF se 

desse dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença).

Vale-se, uma vez mais, das lições de Arruda Alvim, que, sem deixar de 

esposar sua compreensão, explicita os posicionamentos de renomados processualistas 

sobre o tema:

[...]
A doutrina, por sua vez, se tem dividido a respeito do § 15 do art. 525 
do CPC/2015. Há forte corrente que se posiciona no sentido de sua 
inconstitucionalidade. Podemos destacar que autroes como Nelson 
Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Luiz Guilherme Marinoni, 
Georges Abboud, dentre outros, se posicionam no sentido de que o 
dispositivo é inconstitucional. Ou seja, que o ordenamento jurídico não 
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admite que a coisa julgada fique sujeita à rescisória cujo termo inicial 
do prazo poderia vir a ocorrer em um momento futuro e incerto 
(trânsito em julgado de eventual decisão do STF).
Cumpre-nos observar que, dentre eles, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 
de Andrade Nery propugnam por uma interpretação do mencionado § 
15 do art. 525, CPC/2015, conforme a Constituição. Para os autores, 
apenas seria viável a aplicação do § 15 se a decisão do STF fosse 
proferida até dois anos posteriores ao trânsito em julgado da última 
decisão, proferida no processo no qual foi proferida a decisão a ser 
rescindida, ou seja, enquanto ainda não esgotado o prazo ordinário 
da rescisória (art. 975 do CPC/2015).
Luiz Guilherme Marinoni, por sua vez, considera inconstitucional o § 
15 do art. 525 do CPC/2015, pois, para ele, o dispositivo, tal como 
redigido, configuraria violação à garantia constitucional da coisa 
julgada material. Assim, para o autor, uma vez tendo transcorrido o 
prazo ordinário da ação rescisória - art. 975 do CPC/2015 - não seria 
possível mais, com fulcro em decisão posterior do STF, rescindir a 
decisão. 
É de se notar, portanto, que o dispositivo é fortemente controverso. 
Temos, pois, que se o STF mantiver seu posicionamento em relação 
ao risco à segurança jurídica (mais especificamente exarado no AgRg 
no RE 595.912/RS), decorrente da impossibilidade de que 
determinadas decisões judiciais sejam eternamente rescindíveis, 
possivelmente terá por inconstitucional o comando do § 15 do art. 525 
e do § 8º do 535 do CPC/2015. De rigor, é esta a conclusão que, para 
nós, mais rente está às razões de ser do instituto da coisa julgada e 
do valor constitucional da segurança jurídica, inerentes, ambos, ao 
Estado Democrático de Direito. (Alvim, Arruda. Manual de Direito 
Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de 
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª Edição. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 1.125-1.126)

Na hipótese dos autos, o título judicial a que se pretende desconstituir não se 

encontra fundamentado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou 

fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo STF como 

incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado 

ou difuso. 

A par disso, também não é possível depreender, dos fundamentos utilizados 

pela Corte estadual, a existência de um posicionamento consolidado do Supremo Tribunal 

Federal, anterior à formação do título judicial — tampouco posterior —, que pudesse 

atribuir à sentença transitada em julgado, nos termos acima delineados, a pecha de 

inconstitucionalidade, seja quanto à adoção do salário mínimo como fator de correção 

monetária, seja quanto às disposições afetas ao teto da remuneração do serviço público.

Como se verifica, a Corte estadual, sem proceder à indicação de qualquer 
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julgado do STF que desse respaldo, ainda que em tese, ao reconhecimento da 

inconstitucionalidade do título judicial, com a necessária especificação de subsunção ao 

caso dos autos, entendeu possível desconsiderar a coisa julgada, a pretexto de se estar 

diante de uma sentença inconstitucional, o que, tecnicamente, como visto, não se 

compatibiliza com os parâmetros ofertados pela jurisprudência do STJ e do STF para esse 

propósito.

Aliás, além de o título judicial não se encontrar fundado em norma declarada 

inconstitucional pelo STF, nem sequer seria possível afirmar, em tese (tal como procedeu 

o Tribunal de origem), que a coisa julgada violaria a Constituição Federal, se o Supremo 

Tribunal Federal, seu maior e último intérprete, na linha de sua jurisprudência, admite a 

utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de 

indenização por ato ilícito, conforme dão conta os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. 
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO 
BASE DE CÁLCULO E INDEXAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO (ARE 927.235-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 
Segunda Turma, Dje 25/4/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE 
PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. 
Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da 
questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e 
da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção 
de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria 
se restringe a tema infraconstitucional. 
2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário 
mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação 
de indenização por ato ilícito. Precedentes. 
3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, 
embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 805038 AgR, 
Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 
17/11/2015, Acórdão Eletrônico DJe-254 Divulg 16-12-2015 Public 
17-12-2015) 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PESSOAS 
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JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO 
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO 
USUÁRIOS DO SERVIÇO. PENSÃO DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. 
FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INVIABILIDADE DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 
1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 
público respondem de forma objetiva (artigo 37, § 6º, da Constituição 
Federal) por danos causados a terceiros usuários e não usuários do 
serviço (RE n. 591.874, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
Plenário, DJe de 18.12.09).
2. A utilização do salário mínimo como base para calcular o 
valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato 
ilícito, não ofende a Constituição Federal, em vista de seu 
caráter alimentar. (Precedentes: RE n. 140.940, Relator o 
Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 15.09.95; RE n. 
389.989-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, 
DJ de 05.11.04; RE n. 535.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar 
Mendes, 2ª Turma, DJe de 24.02.11; AI n. 831.327-AgR, Relatora 
a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 24.03.11; AI n. 
761.226-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 
07.06.11; RE n. 603.496-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2ª 
Turma, DJe de 27.06.11, entre outros) 
3. [...]
4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. 
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. VALOR. 
1 – Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, § 6º) 
2 – Provada a incapacidade para exercício de atividade 
laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão 
vitalícia, no valor do salário que ela percebia à época do 
acidente (CC, art. 950). 
3 – Porque têm natureza diversa, benefício previdenciário 
recebido pelo segurado não se compensa com pensão civil por 
ato ilícito. 
4 – A vedação do art. 7º, IV, da CF, não abrange o cálculo e 
atualização de pensão por ato ilícito. E a estipulação dos 
alimentos em salários mínimos, atualmente prevista no art. 
475-Q, § 4º, do CPC (redação da L. 11.232/05), resguarda o 
caráter alimentar da condenação e se presta a 
simplificação de futuras atualizações. 
5 – No caso de lesão, o ofensor indenizará o ofendido das 
despesas do tratamento até o fim da convalescença (CC, art. 
949), sendo possível a condenação por despesas vencidas e 
vincendas. 
6 – Valor de indenização, a título de danos morais, que se 
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mostra razoável, devido a gravidade do gato e a extensão das 
lesões – morte de uma pessoa e sequelas irreversíveis em outra 
– deve ser mantido.” 

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 662582 AgR / 
DF, Relator: Min. Luiz Fux Julgamento: 27/03/2012 Órgão Julgador: 
Primeira Turma Publicação Acórdão Eletrônico. DJe-082 Divulg. 
26-04-2012 Public 27-04-2012)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE 
ALIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. 
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO IV, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (ARE n. 842.157-RG, 
Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.8.2015).

“Pensão. Caráter alimentício. vinculação ao salário-mínimo. 
Possibilidade. Precedentes” (AI n. 606.151-AgR, Relator o Ministro 
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21.11.2008).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE 
VEÍCULO. REPARAÇÃO DE GANHOS QUE A VÍTIMA PODERIA 
AUFERIR. FIXAÇÃO DA PENSÃO COM BASE NO SALARIO MINIMO. 
ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
É inaplicável a proibição da vinculação ao salário mínimo, prevista 
na parte final do art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal, como 
base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização 
por ato ilícito. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 
140.940, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 
15.9.1995).

Para a conclusão da parte teórica do presente voto, acerca da possibilidade 

de se mitigar a intangibilidade da coisa julgada, com a descrição das correspondentes vias 

processuais, não se pode deixar de mencionar a Teoria da Relativização da Coisa 

Julgada, admitida por parte da doutrina nacional e pela jurisprudência do STJ, em 

situações absolutamente excepcionais. 

O embasamento empírico dessa teoria centra-se, em suma, na necessidade 

de se conciliar a segurança jurídica — princípio basilar da coisa julgada — com outros 

valores de igual ou maior magnitude, como a Justiça, a Dignidade da Pessoa Humana, a 

Equidade e a Boa-fé, todos de assento constitucional, que, nessa condição, também 

embasam o ordenamento jurídico. 

Com esteio nessa teoria, permite-se a desconsideração da coisa julgada — 

a qual, não se nega, guarda em si relevante valor constitucional —, sempre que a 
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sentença passada em julgado revelar, em seus termos, uma "injustiça intolerável" ou 

"manifesta inconstitucionalidade", casos em que não haveria, em verdade, pacificação 

social do conflito pela prestação jurisdicional, a justificar sua relativização, mesmo após o 

transcurso do prazo decadencial da ação rescisória, a partir de um juízo de ponderação 

dos interesses e dos princípios contrapostos. 

 Afigura-se claro que a adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa 

Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, 

sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a 

mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado 

num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados 

pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, 

revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. 

Essa advertência, aliás, também é extraída das lições de Araken de Assis:

A rigor, o caráter absoluto emprestado à autoridade da coisa julgada 
sempre foi antes uma questão de fé e de consenso do que real 
impedimento à iniciativa da parte. Livre que é o acesso á Justiça, e a 
conseqüente formação do processo, através da demanda do autor, 
somente o acolhimento fatal e inexorável da respectiva preliminar (art. 301, 
VI), seja por força de alegação do réu, seja através de apreciação ex officio 
do juiz, provocando a extinção do segundo processo (art. 267, V), 
desestimulava o vencido a pôr em causa, outra vez, o mérito definitivamente 
julgado.
Aberta a janela, sob o pretexto de observar equivalentes princípios 
da Carta Política, comprometidos pela indiscutibilidade do 
provimento judicial, não se revela difícil prever que todas as portas 
se escancarão às iniciativas do vencido. O vírus do relativismo 
contaminará, fatalmente, todo o sistema jurídico. Nenhum veto, a 
priori, barrará o vencido de desafiar e afrontar o resultado 
precedente de qualquer processo, invocando hipotética ofensa 
deste ou daquele valor da Constituição. A simples possibilidade de 
êxito do intento revisionista, sem as peias da rescisória, multiplicará 
os litígios, nos quais o órgão judiciário de 1º grau decidirá, 
preliminarmente, se obedece, ou não, ao pronunciamento transitado 
em julgado do seu Tribunal e até, conforme o caso, do Supremo 
Tribunal Federal. Tudo, naturalmente, justificado pelo respeito 
obsequioso à Constituição e baseado na volúvel livre convicção do 
magistrado inferior. (ASSIS, Araken de. “Eficácia da coisa julgada 
inconstitucional”. Revista Jurídica. Porto Alegre, ano 50, vol. 301, nov. de 
2002, p. 12)

Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, 

aplica a Teoria da Telativização da Coisa Julgada em situações absolutamente 
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excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa 

julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e 

princípios, devem a ela sobrepor-se. 

A jurisprudência desta Casa, com respaldo no entendimento do STF, admite 

a relativização da coisa julgada no caso em que a ação de investigação de paternidade 

(ação de estado) anteriormente proposta for julgada improcedente por falta de provas, 

admitindo-se, em nome do inafastável direito da personalidade do demandante de 

conhecer a sua verdade biológica, a reiteração da ação, a viabilizar a utilização dos 

avanços técnico-científicos, em especial a realização do exame de DNA.  

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: REsp 1.632.750/SP, 

Relator Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017); REsp 1.071.458/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017; REsp n. 1.223.610/RS, Relatora a 

Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2013; REsp n. 427.117/MS, Relator o Ministro 

Castro Filho, DJ de 16/2/2004.

Com essa orientação, destaca-se, também, julgado do STF, com  

repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO 
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM 
FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 
ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO 
DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO
PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. 
POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO 
FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, 
COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE.
1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade 
da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando 
anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada 
improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não 
dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o 
Estado não ter custeado a produção dessa prova. 
2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações 
de investigação de paternidade em que não foi possível 
determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as 
partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, 
meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta 
quanto à existência de tal vínculo. 
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3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao 
exercício do direito fundamental à busca da identidade 
genética, como natural emanação do direito de personalidade 
de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à 
igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem 
assim o princípio da paternidade responsável. 
4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, 
em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento 
de paternidade com relação a pessoa identificada. 
5. Recursos extraordinários conhecidos e providos. (STF. RE n. 
363.889/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 16.12.2011.)

Pode-se mencionar, ainda, como reflexo da teoria em comento, a 

prevalência da força normativa da Constituição Federal e a máxima eficácia das normas 

constitucionais sobre títulos judiciais fundados em lei ou ato normativo declarado 

inconstitucional pelo STF, situação que, como visto, restou positivada pelo Código de 

Processo Civil como matéria passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de 

sentença ou em embargos à execução contra a Fazenda Pública, ou, mesmo após os 

dois anos decadencial da ação rescisória, observando-se, nesse caso, os mesmos 

critérios propugnados pela jurisprudência do STJ e do STF às sentenças ditas 

inconstitucionais. 

A jurisprudência do STJ autoriza, também excepcionalmente, a mitigação da 

coisa julgada formada em ação de desapropriação indireta em que o autor da ação não era 

o proprietário do imóvel expropriado (sem os procedimentos legais prévios) pelo Poder 

Público, sobrepondo-se a ela (a cosia julgada) a justa e devida indenização constitucional  

prevista no art. 184 da Constituição Federal, do que são exemplos: o REsp 1.279.932/AM, 

Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 08/02/2013; 

REsp 622.405/SP, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 20/9/2007.

Sobre essa específica hipótese, oportunas são as ponderações de Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

É também conhecido o exemplo em que se impõe à Fazenda 
Pública, em ação de desapropriação, a obrigação de pagar 
indenização dita supervalorizada.
Nesse caso, como é óbvio, não se pode pretender rediscutir o 
valor da indenização sob o argumento de que a prova pericial 
não foi corretamente produzida ou não considerou 
adequadamente os fatos litigiosos. A coisa julgada a isto se 
opõe. 
Do mesmo modo, não há como admitir ação rescisória que 
simplesmente afirme que a indenização excede ao valor da 
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coisa ou é vultuosa. Isto está flagrantemente proibido pela 
coisa julgada.
Assim, é errado pensar em contrapor justa indenização a coisa julgada 
material. Esta contraposição não é sequer possível, pois a justa 
indenização e a coisa julgada estão em planos distintos. Ora, a justa 
indenização é o objeto do discurso jurídico. Enquanto isso, a coisa 
julgada é a regra que dá integridade ao discurso jurídico, tornando-o 
possível, porque finito, já que sem ela o discurso jurídico seria sempre 
um discurso prático-geral.
Portanto, a única forma de se pretender discutir a fixação de 
indenização em ação de desapropriação é mediante a alegação 
de falsidade ou fraude na produção da prova pericial, sem que 
para tanto tenha qualquer importância invocar norma ou 
princípio constitucional. (in Novo Curso de Processo Civil: Tutela 
dos Direitos mediante Procedimento Comum, Vol II. 2ª Edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016. p. 717-718.

Delimitadas, nesses termos, as situações, com a especificação das 

correspondentes vias processuais, nas quais se afigura possível, em tese e em caráter 

absolutamente excepcional, afastar o caráter intangível da coisa julgada, é de se 

concluir, conforme se passa a demonstrar, que a hipótese retratada nos presentes autos a 

elas não se subsume.

Como já pontuado, o argumento principal expendido na subjacente ação 

anulatória centra-se na tese de que a sentença transitada em julgado, ao estabelecer a 

pensão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ter a ora recorrente perdido a capacidade 

laborativa, como expressão da remuneração então percebida como biomédica no ano de 

1996,  baseou-se em premissa equivocada, consistente na declaração do diretor do 

Hospital, que não traduziu com exatidão os ganhos verdadeiramente auferidos por ela, 

circunstância, segundo defende, demonstrada em prova superveniente. 

Não bastasse a impropriedade da via eleita, na medida em que a causa de 

pedir centrada em "prova nova" ou em "erro de fato" é própria, unicamente, de ação 

rescisória, a ser ventilada em prazo decadencial, no caso, há muito transcorrido, sobre a 

questão aventada, o voto vencido — o único que chegou a se debruçar sobre o ponto — 

deixou assente, inclusive, a fragilidade da aludida prova nova, já que o autor da declaração 

citada no título judicial, quanto à remuneração da então demandante, reafirmou o conteúdo 

daquela, em anterior ação promovida pela empresa de Transportes Rodoviários Takigawa 

Ltda, tendo por propósito a revisão ou exoneração da pensão alimentar em comento, nos 

seguintes moldes:
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O apelante sustenta como fato novo uma declaração do diretor do 
Hospital e Maternidade Santa Cruz, Dr. Sebastião Nogueira, na qual 
afirma que o valor mencionado à época quanto a renda mensal da 
apelada (R$ 4.000,00) não corresponderia a verdade.
Assim, todo o processo estaria acobertado por uma premissa 
equivocada.
Ocorre que, deve ser levado em consideração que: i) a 
declaração apresentada pela apelante foi produzida de forma 
unilateral e extrajudicial; ii) ademais (e mais relevante): foi 
colhido depoimento do Dr. Sebastião Nogueira, nos autos da 
Ação de Exoneração ou Revisional de Pensão de Alimentos 
Civis n. 0800149-59.2014.8.12.0002, na qual confirmou “Que o 
depoente confirma suas declarações que consta no termo de 
assentada, dos autos principais, que a ré recebia valores 
aproximados de R$ 5.000,00”.
Sendo assim, é evidente que a apelante não logra êxito em 
demonstrar provas novas e contundentes, passíveis de 
demonstrar o suposto vício no julgamento da ação 
indenizatória da qual surgiu o dever de alimentos.
Por óbvio, que não cabe, neste processo, discutir sobre os 
elementos que levaram o juízo a quo a fixar os alimentos no 
patamar de R$ 4.740,00 e esse E.TJMS a mantê-los, quando do 
julgamento da apelação interposta naqueles autos.
Nesse aspecto, tem-se que a pretensão do recorrente tem por 
escopo mitigar a eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo 
que lhe incumbia apresentar toda sua matéria de defesa nos 
autos da ação indenizatória, sendo completamente descabido 
ventilar tal proposição no presente feito.
O que se vê, na realidade, é uma tentativa de desconstituir o valor 
apurado inicialmente a título de alimentos, com base em alegado 
documento novo.
Ademais, a pensão foi estabelecida com base em diversos elementos 
probatórios daqueles autos, nos quais o recorrente pôde exercer o 
contraditório e ampla defesa, sendo certo que as novas alegações 
tratam de apenas uma manobra para se desincumbir da obrigação 
que lhe foi imposta.
Nesses termos, não há que se falar em relativização da coisa julgada, 
novo julgamento e novos valores de pensão, uma vez que a matéria 
ora discutida está acobertada pela coisa julgada.
Por fim, saliento que essa mesma manobra jurídica já foi tentada pela 
Empresa de Transportes Takigawa, em momento anterior.

Veja-se que a autoridade da coisa julgada reveste-se de absoluta 

intangibilidade, sobrepondo-se a qualquer consideração, de ordem subjetiva, relacionada 

ao raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, aos fundamentos, à correção ou mesmo à 

justiça da decisão, na medida em que estes não mais comportam questionamentos. 

Não se afigura possível, assim, relativizar a coisa julgada, a pretexto de uma 

suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o fundamento único de 
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que a pensão de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada pela perda da capacidade laborativa 

da ora recorrente, como expressão da remuneração então percebida como biomédica no 

ano de 1996 —  rubrica até hoje não paga, segundo se depreende dos autos (e-STJ, fl. 

1.183 e 1.565-1.584), redundaria, hoje, em valores considerados vultuosos. 

A esse argumento, sobrepõe-se a coisa julgada.

Por fim, é de se reconhecer não se afigurar adequada a via processual 

escolhida — ação anulatória — para o propósito de revisar a pensão alimentar fixada a 

título de perda de capacidade laborativa da recorrente, sendo certo que, para essa 

finalidade, segundo consta da sentença e do acórdão recorrido (voto vencido), anterior 

ação já foi promovida, o que caracteriza a litispendência.

Nesse sentido, constou da sentença (também transcrita no voto vencido) o 

seguinte teor:

De outro lado, acerca da pretensão da autora de a revisão do cálculo 
da pensão decorrente da perda de capacidade da ora ré, 
apresentado por esta nos autos do cumprimento de sentença nº. 
0001277-70.2002.8.12.
0002, constato que há outra ação em trâmite perante este juízo, na 
qual a ora autora, igualmente, pleiteava a revisão da mencionada 
pensão, cujo feito foi sentenciado por este juízo e encontra-se em 
grau de recurso.
Na referida sentença, constou que:

“4. Da pretensão de revisão do valor da pensão (por 
incapacidade) por erro de cálculo da ré Da mesma forma, a 
autora pretende rediscutir o valor mensal da pensão decorrente 
da incapacidade laborativa da ré, matéria esta que, igualmente, 
já foi objeto de amplo debate entre as partes e decidida por este 
juízo após realização de perícia contábil, nos autos de 
cumprimento de sentença em apenso, processo nº. 
0001277-70.2002.8.12.0002 (p. 1.489/1.574, 1.623/1.648, 
2.439/2.462), de modo que encontra-se preclusa a discussão da 
referida matéria, conforme já consignou o v. acórdão prolatado 
nos autos de cumprimento de sentença em apenso, cuja ementa 
segue:
‘E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – 
IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS – MATÉRIA JÁ 
APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO POR ESTE TRIBUNAL – 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.’ 
(p. 4.160/4.163 do cumprimento de sentença nº. 
0001277-70.2002.8.12.0002).
Saliento que o valor executado no procedimento de cumprimento 
de sentença Processo 0001277-70.2002.8.12.0002 (processo 
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em apenso) em face de Empresa de Transportes Rodoviários 
Takigawa Ltda, ora autora, de R$ 17.106.063,29 atualizado até 
28/02/2015 (p. 3189, item 4, daqueles autos), iniciou-se em 
18-09-2002 e a credora ora ré não recebeu até o momento 
sequer 10% desse valor.
(...)
Não  procedem  os  pedidos  da  inicial,  como  inúmeros  outros  
já distribuídos perante este juízo.”
(...) 
Ante o exposto:
(...) 
b) julgo improcedentes os pedidos iniciais de exoneração de 
pensão decorrente da perda da capacidade laborativa da ré e 
de revisão do respectivo valor mensal, nos termos do art. 487, I 
do CPC.” (p. 590/592 dos autos nº. 
0800149-59.2014.8.12.0002)

Portanto, se ambos os feitos possuem as mesmas partes, a mesma 
causa de pedir e o mesmo pedido, relativamente à revisão do valor da 
pensão decorrente da perda da capacidade laborativa da ora ré, 
configurada está a litispendência, motivo pelo qual esta ação, 
proposta em 05/06/2017, deve ser extinta, sem resolução do mérito.
Ante o exposto, indefiro a inicial, o que faço com arrimo nos artigos 
330, III e 485, V, ambos do Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, configurada, quanto à pretensão revisional, a litispendência.

Em arremate, na esteira dos fundamentos adotados, dou provimento ao 

recurso especial para restabelecer a sentença, que indeferiu a petição inicial, por 

inadequação da via eleita e, quanto à pretensão subsidiária de revisão da pensão 

alimentícia, por caracterização da litispendência.

É o voto 
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