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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO  

 

RESUMO: A coisa julgada apresenta-se, no Brasil e em Portugal, como direito-garantia 

fundamental assim consagrada constitucionalmente, visando a estabilização das relações 

sociais por sentenças judiciais de mérito das quais não caibam mais recursos, logrando, a 

partir de então, autoridade de caso julgado de forma definitiva, imutável e irrevogável. Porém, 

a autoridade de coisa julgada encontra flexibilização, tanto no direito brasileiro como no 

português, por meios típicos, rigidamente regulados não deixando brecha a qualquer 

ampliação de sua aplicação afora às hipóteses taxativamente elencadas, como meio de 

relativizar a imutabilidade de decisões judiciais merecedoras de correção. Todavia, questão de 

maior indagação se coloca quando se defronta com a ofensa, por decisão judicial com 

autoridade de coisa julgada, a direitos humanos fundamentais cujo caso concreto não se 

enquadra em quaisquer das hipóteses legais ou constitucionais prescritas de forma taxativa, 

reclamando, assim, a verificação da possibilidade de sua impugnação por meios atípicos de 

invalidação. Deste modo, o objetivo da pesquisa posta-se justamente na confirmação ou 

refutação da possibilidade de flexibilização da coisa julgada por meios atípicos como 

mecanismo de proteção e efetivação de direitos humanos alçados ao status de fundamentais.  

Para tanto, será necessária a análise e estabelecimento do conteúdo de significação daquilo 

que se entenda por 'princípios', 'direitos fundamentais', 'garantias fundamentais'. 

Imprescindível, ainda, a re-construção teórica e cotejo das ideias de segurança jurídica e o 

ideal de justiça, com inserção de um compromisso democrático de efetivação de direitos 

humanos, a fim de que, tendo por pano de fundo tal cenário, possa-se fixar os possíveis 

marcos da (in)tangibilidade da coisa julgada, considerando-se sua condição ou não de garantia 

absoluta. De suma importância, também, a análise crítica da teoria da norma de colisão de 

Robert Alexy, destinada à solução de conflitos aparentes entre princípios, juntamente com a 

interpretação hermenêutica das Constituições a atribuir caráter de unicidade ao ordenamento 

jurídico sob os auspícios da Constituição Soberana. A pesquisa terá suporte bibliográfico, 

para tanto lançando mão de método histórico, comparativo e, em especial, hipotético-dedutivo 

já que a confirmação ou refutação da hipótese posta será deduzida a partir das premissas 

teóricas firmadas. Por fim, a pesquisa apresenta-se como de alto valor teórico e prático, na 

medida em que toca instituto que, se por um lado semeia segurança jurídica, por outro pode 

fazê-lo a custa de injustiças e mesmo inconstitucionalidades que, em situações extremas, 

podem constituir em violação de Direitos Humanos, razão da necessária revisão de suas bases 

teóricas. 
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