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Nota introdutória

O presente artigo tem por escopo abordar de maneira crítica a polêmica em torno dos
posicionamentos favoráveis à relativização da coisa julgada. A análise será realizada em duas
partes: a princípio, far-se-á uma investigação fenomenológica sobre o instituto da coisa julgada,
percorrendo as etapas do capitalismo que compõem a modernidade e, posteriormente,
examinar-se-á o atual estágio da mesma, sua liquidez e, conseqüentemente, sua influência sobre o
ordenamento jurídico. Na segunda, parte será esquadrinhado o problema da coisa julgada
inconstitucional violadora de direitos ou garantias fundamentais e sua possibilidade de fulminação
perante a jurisdição constitucional da liberdade mediante a propositura da argüição de
descumprimento de preceito fundamental por todo cidadão; este exame será realizado em cotejo
com o Direito Comparado, sobretudo o alemão.
1. Sua investigação filosófica pela modernidade

1.1 Escorço histórico da modernidade: do capitalismo liberal ao desorganizado

Para iniciarmos nossa análise, ainda que breve, sobre a modernidade, utilizaremos a célebre citação
de Marx e Engels: "tudo o que é sólido e estável se volatiliza, tudo o que é sagrado é profanado, e os
homens são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida,
suas relações recíprocas". 1

Esta citação tem a vantagem de explicitar tanto a transitoriedade da modernidade quanto o processo
designado por Max Weber como "racional" consistente no desencantamento provocado no
continente europeu que fulminou as imagens (símbolos) religiosos 2por preconizar que somente pela
razão, evitando a influência dos ídolos , e liberto das tradicionais doutrinas, o homem seria capaz de
atingir a verdade absoluta. 3Além da profanação, a afirmação de que tudo que é sólido desmancha
no ar, demonstra uma característica fundamental da moderna sociedade burguesa, qual seja, a de
que as coisas se desintegram, na medida em que o mercado, pela primeira vez na história, passa a
ser o centro unificador das relações humanas, pressionando burgueses de todos os níveis a inovar
sempre para manterem seus negócios: "quem quer que deixe de mudar, de maneira ativa,
tornar-se-á vítima passiva das mudanças draconianamente impostas por aqueles que dominam o
mercado. Isso significa que a burguesia, tomada como um todo, não pode subsistir sem
constantemente revolucionar os meios de produção". 4

A avaliação de Marx e Engels incide praticamente sobre o primeiro período capitalista e a etapa
embrionária do segundo. 5Logo, a maior parte da critica incidirá sobre a fase liberal em que explodem
as contradições principalmente entre justiça e autonomia; liberdade e igualdade; no âmbito jurídico
ocorre a consolidação da microética liberal e a exacerbação do formalismo jurídico capitaneado pela
Pandektenschule alemã que disseminou o movimento de codificação, tendo como seu principal
expoente o Código Civil ( LGL 2002\400 ) napoleônico de 1804. O segundo período é do capitalismo
industrial (organizado) simbolizado pelo grandes cartéis, descrito em poesia como "grandes trópicos
humanos de ferro e fogo e força", 6momento também em que recrudesce a intervenção do Estado na
regulação e institucionalização dos conflitos entre o capital e trabalho, sob clara influência da
doutrina de Keynes. 7Sob o aspecto jurídico, é nesse instante que surgem as legislações sociais
positivando o compromisso do Estado agora um Estado de Providência, com a Comunidade na
gestão da saúde, transporte, educação, habitação etc. O terceiro período, iniciado no final da década
de sessenta, é do capitalismo financeiro (desorganizado), no qual o princípio do mercado
exasperou-se sob os auspícios do movimento neoliberal, ideário que tentou colonizar tanto o
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