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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa a expansão dos limites objetivos da coisa 
julgada sobre as questões prejudiciais, efetivada pelo art. 503 do CPC de 
2015. Para tanto, parte-se de análise da relação entre os planos do direito 
e do processo. A seguir, o enfoque passa a ser a coisa julgada, 
especificamente as principais teorias sobre seus limites objetivos. Para 
isso, é indispensável breve digressão sobre o conceito de questão e do elo 
de prejudicialidade que pode surgir entre as diferentes questões resolvidas 
pelo magistrado. Partindo dessa análise, torna-se possível estudar aquilo 
que o trabalho chama de teoria expansiva da coisa julgada, aquela adotada 
pelo CPC de 2015, que passa a abarcar pela autoridade da coisa julgada 
também as questões prejudiciais expressamente resolvidas pelo 
magistrado. A mudança legislativa é estudada a partir de seu substrato 
teórico, dos requisitos para a formação da coisa julgada na hipótese e de 
seus impactos sobre o sistema processual.  
 
Palavras-chave: Decisão. Coisa julgada. Limites objetivos. Questões 
prejudiciais. Código de Processo Civil de 2015. 

 

 

  



  



 

ABSTRACT 
 
Article 503 of the Brazilian 2015 Civil Procedure Code substantially 
changed the rules regarding res judicata, creating a form of issue 
preclusion in a country that, under previous civil procedure regulations, 
knew only of claim preclusion. I intend to study this reform. I begin by 
analyzing the relationship between individual rights and the phenomenon 
of adjudication, realizing that res judicata serves an importante role in 
bridging the two. What follows is an analysis of what Brazilian legal 
theory calls the “objective limits” of res judicata, that is, specifically what 
parts of a decision are affected by that specific form of preclusion. This 
requires a small digression into studying the concept of issue in 
continental law, and how the resolution of each issue may affect others, 
including the main issue in a specific suit (the claim). From here, I can 
analyze the expansive theory of res judicata’s objective limits, which was 
adopted by the 2015 Civil Procedure Code, expanding preclusion not only 
to the claim but also to issues of law that had to be decided as a necessary 
logical step before the main decision. I study this legal reform from a 
theoretical standpoint, then proceed to investigate the prerequisites for 
this very Brazilian form of issue preclusion, and finally conclude with an 
investigation of how this may impact the legal system as a whole. 
 
Keywords: Judicial decision. Res judicata. Collateral estoppel. Issues of 
law. Brazilian Civil Procedure Code of 2015. 
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INTRODUÇÃO 
 
O CPC de 2015 expandiu os limites objetivos da coisa julgada, que 

passaram a abarcar também as questões prejudiciais decididas 
incidentalmente pelo magistrado.  

Tal mudança rompeu consenso doutrinário de décadas, cujas raízes 
podem ser encontradas ao menos a partir de 1967. Nesse ano, Barbosa 
Moreira defendeu sua tese Questões prejudiciais e coisa julgada. Esse 
seminal estudo sobre a prejudicialidade influenciou diretamente a redação 
do CPC de 1973, que limitou a autoridade da coisa julgada à questão 
principal resolvida pelo magistrado. Eventual expansão objetiva da 
imutabilidade dependia de ato voluntário e expresso da parte, por meio da 
ação declaratória incidental. 

Isso é passado. O art. 503 do CPC de 2015 permite que as questões 
prejudiciais incidentalmente decididas sejam acobertadas pela coisa 
julgada, independentemente de pedido, desde que sejam cumpridos 
determinados requisitos: a sentença precisa apreciar o mérito da causa, a 
questão prejudicial deve ser objeto de contraditório efetivo e prévio pelas 
partes, e o juiz deve ser absolutamente competente para o julgamento da 
questão prejudicial. 

A mudança é profunda e, naturalmente, causa perplexidades. O 
objetivo deste trabalho é contribuir modestamente para a solução de 
algumas delas. Isso exige que o problema dos limites objetivos da coisa 
julgada seja estudado em seus aspectos teóricos e, sobretudo, práticos. 

Para atingir esse objetivo, o raciocínio apresentado por este 
trabalho é dividido em quatro capítulos. 

O primeiro deles analisa a decisão judicial. A abordagem inicial é 
sob aspecto puramente teórico, preocupado com as relações entre direito 
e processo e o caráter criativo da decisão. A partir daí, parte-se para 
problemas mais tradicionais da doutrina processual: o estudo da eficácia 
declaratória e o papel da decisão de mérito dentro do processo. 

Diante de tais premissas, o segundo capítulo preocupa-se 
especificamente com o fenômeno da coisa julgada. A pretensão é de 
investigar sua posição no sistema constitucional, assim como sua 
natureza, limites e efeitos.  

Avançando, o foco torna-se mais específico, voltado para o 
problema dos limites objetivos da coisa julgada. Para atingir esse 
objetivo, o terceiro capítulo inicia com estudo do conceito das questões 
que se apresentam perante o magistrado durante o processo e dos elos 
lógicos que existem entre elas. A partir daí, busca-se investigar quais 
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dessas questões efetivamente compõem o objeto litigioso e, por fim, quais 
delas são abarcadas pelos limites objetivos da coisa julgada. A 
preocupação, dentro deste capítulo, é exclusivamente com a teoria 
restritiva dos limites da coisa julgada, que reinou de forma relativamente 
inquestionada no sistema processual brasileiro de 1973 até 2015. 

O quarto e último capítulo é focado na teoria expansiva dos limites 
objetivos da coisa julgada, da forma específica como positivada pelo CPC 
de 2015. Inicialmente, pretende-se investigar se a reforma legislativa 
encontra fundamento teórico adequado. Depois disso o enfoque passa a 
ser eminentemente prático: investigam-se os requisitos para o trânsito em 
julgado da questão prejudicial, determinando se há necessidade de que ela 
figure na parte dispositiva da decisão; relaciona-se a possibilidade de 
formação da questão prejudicial com outros institutos do processo civil, 
a fim de buscar colaborar com a operacionalização da nova ferramenta; 
e, por fim, encerra-se o trabalho com breves considerações críticas sobre 
a reforma legislativa, seu contexto e algumas sugestões para o futuro. 

O trabalho foi realizado a partir do método dedutivo, iniciando por 
considerações teóricas maiores sobre a decisão judicial e a coisa julgada 
para encaminhar-se a conclusões específicas sobre o tema trabalhado. A 
pesquisa foi bibliográfica, focada principalmente em obras doutrinárias 
sobre o assunto, buscando abarcar tanto trabalhos clássicos quanto obras 
mais recentes, da doutrina nacional e internacional. Para facilitar a leitura, 
os dispositivos de lei mencionados durante o texto são reproduzidos em 
nota de rodapé. 
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1. DIREITO, PROCESSO E DECISÃO 
 

Para a compreensão do fenômeno da coisa julgada, é indispensável 
a construção de algumas premissas básicas sobre a decisão judicial. Por 
isso, neste primeiro capítulo, pretende-se compreender o processo 
decisório, tanto do ponto de vista teórico quanto processual.  
 

1.1. A RECONSTRUÇÃO DO DIREITO PELA DECISÃO JUDICIAL 
  

A decisão judicial não é, nem pode ser, vista como a simples 
aplicação do direito aos fatos. Afinal, as respostas aos problemas jurídicos 
não estão prontas e acabadas no texto da lei. O raciocínio construído pelo 
julgador implica complexas atividades de interpretação e aplicação do 
direito. Neste primeiro item, pretende-se estabelecer algumas premissas 
sobre a decisão judicial e sua natureza, que orientarão todo o restante do 
trabalho.  
 

1.1.1. Direito além do texto: a crise do paradigma exegético 
 
O direito brasileiro sofre grande influência das tendências 

codificadoras do direito francês pós-revolucionário. Àquela época, 
buscava-se um código breve, simples e unitário, capaz de resolver 
qualquer problema concreto antecipadamente. O objetivo final da 
ideologia codificadora era garantir que a atividade jurisdicional se 
resumisse à verificação da ocorrência dos fatos previstos na lei. Os 
problemas jurídicos não representariam maior dificuldade, pois previstos 
de modo claro e unívoco no código.1 Dessa forma, a decisão judicial 
também seria fenômeno de simples explicação, correspondendo a um 
silogismo perfeito entre a lei, de conteúdo abstrato e certo, e os fatos, 
claramente identificados pelo julgador.2 

A esse período histórico corresponde o positivismo clássico ou 
exegético. Filosoficamente, essa corrente representa o transplante, para o 

                                                        
1 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 
Paulo: Ícone, 2006. Trad. Márcio Pugliesi. p. 41. 
2 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas (1764). São Paulo: Martin Claret, 
2009. 2. ed. Trad. Torrieri Guimarães. p. 21-24. 
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direito, do paradigma racionalista que marcou o Iluminismo, cujos ideais 
a Revolução Francesa buscou implantar na prática.3 Nessa época, retira-
se o direito natural, apoiado numa explicação supranatural, do posto de 
destaque que ocupara na Idade Média. A figura celestial deixa de ser 
suficiente para explicar a origem do poder constituído e da própria 
obrigação de respeitar o Direito. A razão humana, anteriormente tida 
como mera refletora da lei natural,4 passa a ser a única explicação para o 
fenômeno jurídico.  

Trata-se, enfim, de um redimensionamento do critério de validade 
do direito, deslocando-se do divino para o racional. De acordo com as 
premissas exegéticas, o homem teria infinita capacidade para a abstração, 
tornando possível resolver os problemas do mundo real antes mesmo que 
eles se apresentassem. Disso surge o mito da legislação completa e sem 
lacunas, a idealização de um universo jurídico imune às influências do 
mundo real e dos fatos da vida humana. Seria possível criar, portanto, 
uma lei perfeita – capaz, por consequência, de eliminar por completo a 
arbitrariedade e o poder criativo do juiz. Nessa ótica, então, a atividade 
jurídica é de criação, quando realizada pelo legislador, e de aplicação, 
quando realizada pelo juiz.5 

No aspecto político, também encontrou cenário fértil a ideia de 
criar um corpo legislativo previamente dado, que pudesse ser aplicado 
mecanicamente por juízes neutros e imparciais. O juiz deveria ser mera 
boca da lei, na célebre expressão de Montesquieu, que chegava ao 
extremo de sugerir a nomeação dos juízes dentre cidadãos eleitos 
temporariamente para essa condição, em vez de magistrados de carreira. 
Afinal, o Judiciário não passaria de um poder nulo.6  

                                                        
3 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma 
racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 35-37. 
4 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 
Paulo: Ícone, 2006. Trad. Márcio Pugliesi.  p. 19-20. 
5 BULYGIN, Eugenio. Los jueces ¿crean derecho? Revista Isonomia. Buenos 
Aires. v. 18. abr/2003. p. 8. 
6 Essa visão é demonstrada com clareza no seguinte trecho: “O poder judiciário 
não deve ser concedido a um senado permanentemente, mas exercido por pessoas 
tiradas do corpo do povo, em certos períodos do ano, da maneira prescrita pela 
lei, objetivando a formação de um tribunal que não dure mais do que o requerido 
pela necessidade. Dessa forma, o poder judiciário, tão terrível entre os homens, 
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Nesse processo de neutralização do Judiciário, toda a criação do 
direito – agora entendido como sinônimo absoluto de lei escrita e posta – 
é transferida exclusivamente para o Legislativo.7 Os enunciados 
normativos criados pelo legislador têm a pretensão de serem sistema 
unívoco, que prescinde de intepretações individuais, como forma de 
evitar as arbitrariedades que, inevitavelmente, acompanhariam qualquer 
processo interpretativo.8 

A visão extremada do positivismo jurídico, acima descrita, é 
conveniente caricatura. Ela não reflete as correntes positivistas modernas. 
A escola da exegese surge e desaparece em local e momento histórico 
definidos. Seus pensadores viveram na França pós-revolucionária e seu 
objeto de estudo não era qualquer direito, mas especificamente o Code 
Civil publicado em 1804.9 Essa particularidade social e histórica já 
evidencia o erro que é atribuir qualquer grau de universalidade ao 
pensamento exegético, ou, pior, equipará-lo às teorias positivistas 
modernas. Nem mesmo “o mais obstinado positivista” diria, ainda hoje, 
ser a lei impassível de interpretação pelo seu aplicador.10  

Mesmo assim, alguns reflexos da ideologia exegética estão muito 
presentes na teoria geral do processo. Exemplo claro disso é o conceito  
de jurisdição de Chiovenda, que refuta ao juiz qualquer atividade além da 
mera cognição. De acordo com esse conceito (que, segundo Mitidiero, 

                                                        
não estando ligado nem a uma certa condição, nem a uma certa profissão, torna-
se, por assim dizer, invisível e nulo. (...) Mas, se os tribunais não devem ser fixos, 
os julgamentos devem sê-lo a tal ponto que não sejam jamais senão um texto 
preciso da lei. (...) os juízes da nação são, como dissemos, apenas a boca que 
pronuncia a palavra da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua 
força, nem seu rigor.” (MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. Do 
espírito das leis. São Paulo: Edipro, 2004 (ed. original 1784). Trad. Edson Bini. 
p. 191-195. Grifei) 
7 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, 
decisão, dominação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 49. 
8 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito (1960). 7. ed. Lisboa 
(Portugal): Fundação Calouste Gulbenkian, 2014. p. 39-40. 
9 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e 
defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. p. 54. 
10 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 
Paulo: Ícone, 2006. Trad. Márcio Pugliesi. p. 41. 
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exerceu grande influência sobre a doutrina nacional)11 o papel da 
jurisdição é o de descobrir (declarar) a vontade concreta da lei, 
aplicando-a sobre o caso concreto em substituição da vontade das partes 
em conflito.12  

Independentemente dessa influência, que se faz sentir até hoje, o 
paradigma exegético não se eternizou. A “derrocada” do positivismo 
jurídico tradicional ocorreu principalmente no pós-guerra, na metade do 
século XX. Na busca por um vilão, algo que pudesse ter embasado a 
barbárie perpetrada pelos regimes fascistas, o positivismo jurídico 
despontou como alvo fácil. A defesa de que o direito está apenas na lei 
teria permitido aos fascistas que se defendessem afirmando estar apenas 
cumprindo a norma escrita.13  

Por isso, a partir do pós-guerra a teoria do direito teria sido 
transformada pelos influxos do neoconstitucionalismo. Aqui residiria a 
superação do paradigma da neutralidade judicial. De acordo com a nova 
visão, o juiz deveria decidir com base não apenas na lei positivada, mas 
em princípios de conteúdo moral, que atuariam de forma diversa das 

                                                        
11 MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporânea do 
processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 75-76. 
12 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: 
Bookseller, 1998. Trad. Paolo Capitanio. v. 2. p. 8-9. 
13 A crítica é equivocada, vale destacar. O positivismo jurídico, em sua versão 
moderna, é uma teoria analítica do direito, preocupada com a descrição do 
fenômeno jurídico. Culpá-lo pelos regimes nazistas é como culpar um cientista 
estudioso da meteorologia pelo aquecimento global. Observar o objeto não 
significa concordar com todas as suas manifestações e consequências. Essa linha 
de distinção, tão clara nas ciências naturais, é bastante nublada no direito. O 
positivismo limita-se a buscar critérios que identifiquem o que é direito, jamais 
afirmando que ele é necessariamente justo apenas por ser direito (DIMOULIS, 
Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do 
pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. p. 264-270). Não é 
dizer que o direito deve ser amoral, mas apenas que existe um sistema normativo, 
chamado “direito”, de criação humana, com regras e linguagens próprias, 
distintos do sistema moral. Exatamente por ser criado pelo homem esse direito 
pode e deve ser corrigido, onde for moralmente deficiente; mas, de acordo com o 
positivismo jurídico, esse é um problema social e político, não jurídico 
(TORRANO, Bruno. Do fato à legalidade: introdução à teoria analítica do 
direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 156-167). 
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regras porque devem ser aplicados em medida de peso e não de forma 
tudo-ou-nada. O direito ruim não deveria ser aplicado, pois a justificação 
moral das regras jurídicas seria a medida de sua legitimidade.14 

Na verdade, essa reação ao positivismo jurídico é parte da “revolta 
contra o formalismo” que marcou a cultura jurídica de meados do século 
XXI.15 O formalismo jurídico advindo das codificações foi apontado 
como culpado por boa parte dos problemas enfrentados pelo ordenamento 
jurídico. Por isso, o tom geral da teoria do direito no pós-guerra pode ser 
descrito como uma insurgência contra os ditames do paradigma 
racionalista, exigindo que o direito passasse a ter maior adaptabilidade 
para lidar com a complexidade da vida moderna.  

A tarefa de abordar resumidamente as correntes de pensamento da 
teoria do direito surgidas a partir da metade do século XX é bastante 
complexa. Esse foi um período de fragmentação da teoria do direito, 
quando surgiram diversas correntes filosóficas que, muitas vezes, 
utilizavam palavras semelhantes para representar fenômenos distintos – 
basta pensar na quantidade de significados atribuídos ao termo princípio. 
Não é raro descobrir que a divergência entre autores que parecem 
discordar frontalmente é, no fundo, apenas semântica.16  

Esse problema se torna ainda maior em virtude do modo como a 
                                                        
14 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
Direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 240, jan. 2015. p. 4. 
15 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? (1984). São Paulo: Sergio 
Antonio Fabris, 1993. Trad. de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. p. 31. 
16 Essa é a conclusão alcançada por Hart no pós-escrito de seu Conceito de direito, 
publicado postumamente, sua primeira resposta sistematizada a todas as diversas 
críticas que lhe haviam sido feitas por Dworkin ao longo dos anos. Embora ataque 
diretamente algumas das conclusões daquele autor, em mais de um momento Hart 
conclui que a discordância entre os dois é, em diversos pontos, semântica, não 
conceitual. Exemplo disso é a concepção de princípios, que, segundo Hart, são 
uma faceta do fenômeno jurídico que não foi ignorada por sua teoria, mas na mal 
compreendida por Dworkin (HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de 
direito (1961). São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 341-346). Essa conclusão, 
porém, não é inequívoca; em diversos pontos, Dworkin e Hart realmente 
discordam em algumas premissas fundamentais (v., por exemplo, SHAPIRO, 
Scott. The Hart-Dworkin debate: a short guide for the perplexed. In: RIPSTEIN, 
Arthur (org.). Ronald Dworkin. Nova York (EUA): Cambridge University Press, 
2007). 



26 
 
 

prática jurisprudencial brasileira costuma apropriar-se de determinados 
conceitos para utilizá-los seletivamente, pinçando deles aquilo que é 
relevante para direcionar o resultado de determinada decisão judicial. O 
resultado, nas palavras de Virgílio Afonso da Silva, é um indesejável 
sincretismo metodológico que empobrece a argumentação jurídica, por 
misturar linhas de pensamento muitas vezes incompatíveis.17 

Apesar dessas dificuldades, é possível encontrar, grosso modo, três 
elementos comuns nas principais teorias do direito surgidas naquele 
momento histórico.18 O primeiro é a derrocada da supremacia da lei, que 
deixa de ser o elo soberano do sistema jurídico, passando a conviver lado 
a lado com os princípios e com os direitos fundamentais.19 O segundo é a 
dissociação entre o texto normativo e a norma, esta última passando a ser 
vista como resultado da interpretação dos dispositivos de lei à luz dos 
fatos do caso concreto.20 Por conclusão, o terceiro elemento comum à 
maioria das teorias “pós-modernas” do direito é a afirmação da 
impossibilidade de separar com clareza as questões de fato e de direito, 
como foi tradicional no positivismo clássico.21  

O direito, antes visto como algo pré-dado, passa a ser estudado a 
partir de sua indeterminação, que demanda intérprete.22 Com isso, põe-se 
em questão a própria natureza do poder jurisdicional, não sendo mais 
possível dizer que o julgador é um poder nulo. 

Aqui aparecem as primeiras correntes teóricas que se denominam 
pós-positivistas, cujo marco fundamental é a superação da ideia de que a 
                                                        
17 AFONSO DA SILVA, Virgílio. Interpretação constitucional e sincretismo 
metodológico. In: ______ (org.). Interpretã̧o constitucional. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 135-136.  
18 MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à 
interpretação, da jurisprudência ao precedente. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017. p. 65-75. 
19 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 57-70. 
20 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
Trad. Edson Bini. p. 24-26. 
21 LANES, Júlio Cesar Goulart. Fato e direito no processo civil cooperativo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
22 GUASTINI, Riccardo. Interpretare e argomentare. Milão (Itália): Giuffré, 
2011. p. 39. 
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sentença seria mero silogismo.23 Exige-se, com isso, a reformulação das 
teorias até então existentes sobre a decisão judicial. Tal reviravolta 
ocorreu não só no pós-positivismo, vale destacar: as próprias correntes 
positivistas se tornam imensamente mais complexas no século XX.24  

A teoria pura do direito de Kelsen e o positivismo anglo-saxônico 
de Hart são dois bons exemplos do novo positivismo.25 Ambas as teorias 
procuram critérios objetivos para definir o que é o direito (Kelsen adota 
o critério de estrita legalidade, baseado na hierarquia normativa,26 
enquanto Hart cria a figura da regra de reconhecimento, pautada nos 
critérios usados pelos tribunais para aceitar certas normas como 
válidas).27 Mesmo assim, os dois autores reconhecem a complexidade do 
ato de decidir. A decisão, em Kelsen, é ato de vontade do aplicador, não 
ato de subsunção da norma ao fato.28 Para Hart, o juiz deve agir 
discricionariamente e criar direito sempre que não encontrar resposta nas 
regras jurídicas. 29 

                                                        
23 ABBOUD, Georges. Processo constitucional brasileiro. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 58-66. O autor destaca a indevida associação que se 
costuma fazer entre pós-positivismo e o neoconstitucionalismo, pelo menos na 
modalidade como este último foi recebido pela doutrina brasileira. Sem repensar 
a teoria da decisão não existe pós-positivismo, de modo que o 
“neoconstitucionalismo à brasileira”, enquanto mera referência à adoção dos 
“valores constitucionais”, não tem nada de pós-positivista, nem está estritamente 
relacionado à virada metodológica que o direito sofreu no pós-guerra. 
24 Na verdade, as principais obras positivistas foram publicadas justamente nesse 
período: Kelsen publicou a segunda edição de Teoria pura do direito, versão 
definitiva da obra, em 1954; e o texto essencial sobre o positivismo jurídico no 
cenário anglo-americano, The concept of law de L.A. Hart, veio a público apenas 
em 1961. 
25 LOSANO, Mario Giuseppe. Sistema e estrutura no direito: o século XX. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010. v. 2. p. 52-53. 
26 RAZ, Joseph. O conceito de sistema jurídico: uma introdução à teoria dos 
sistemas jurídicos. (1970). São Paulo: Martins Fontes, 2012. Trad. de Maria 
Cecília Almeida. p. 127-134. 
27 HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito (1961). São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. p. 122. 
28 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito (1960). 7. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. Trad. de João Baptista Machado. passim. 
29 HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito (1961). São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. pp. 323-338. 
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Quer dizer, positivistas ou pós-positivistas, as teorias do direito do 

século XX sepultaram definitivamente a ideia de que a decisão judicial se 
resume a mero silogismo. A enganadora simplicidade vista no esquema 
lei-fato-decisão, assim, deve ser abandonada em favor de um resgate do 
discurso jurídico. As decisões judiciais só podem ser construídas 
argumentativamente.30  

Percebe-se, portanto, aumento da complexidade do discurso 
jurídico – ou, melhor dizendo, o reconhecimento dessa complexidade que 
é inerente à argumentação jurídica. O direito é fenômeno argumentativo, 
está relacionado às questões levantadas pelas partes e efetivamente 
apreciadas pelo magistrado. Aí reside a necessidade de enxergar que, 
embora o juiz tenha alguma liberdade para decidir, ele não o faz de forma 
discricionária e arbitrária.31  Esse é o problema de maior relevo: se o 
direito não é determinável de pronto, e a decisão não é mera aplicação da 
lei, então qual a natureza da atividade judicial? Esse é o problema 
enfrentado a seguir. 

 
 

                                                        
30 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o modelo 
constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e Constituição. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 97. 
31 Kelsen presta pouca atenção a esse fato, limitando-se a dizer, no famoso 
capítulo oitavo da Teoria pura, que o juiz tem plena liberdade para decidir dentro 
da “moldura normativa”. Hart dedica um pouco mais de atenção ao processo 
decisório quando fala na vagueza do texto normativo. Mesmo assim, é 
característica do positivismo jurídico moderno o reconhecimento de que a 
atividade legislativa não é subsuntiva. A principal diferença entre o positivismo 
e pós-positivismo diz respeito à posição adotada frente ao objeto de estudo. Para 
o positivista, o direito deve ser estudado enquanto fato, e a ciência jurídica se 
resume ao estudo do objeto. O pós-positivismo admite uma preocupação maior 
com o processo de decisão judicial, afirmando que toda teoria do direito 
pressupõe e é pressuposta por uma teoria da argumentação jurídica 
(BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. Sobre o caráter argumentativo do direito: 
uma defesa do pós-positivismo de MacCormick. Revista Brasileira de Estudos 
Políticos. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. n. 106. jan-
jun/2013. p. 266-269). 
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1.1.2. As relações entre direito e processo 
 

A questão das relações entre o direito e o processos gira em torno 
da velha discussão entre as teorias monista e dualista do ordenamento 
jurídico,32 que pode ser resumida a uma simples pergunta: o juiz cria 
direito novo ou apenas declara direito pré-existente?  

Para a teoria monista, o direito não existe fora do processo. Só a 
jurisdição cria direitos. Não haveria, assim, distinção entre os planos do 
direito material e do direito processual, nem se poderia falar em direitos 
subjetivos antes da sentença.33 Para os adeptos da teoria dualista, por 
outro lado, a jurisdição não cria mas declara o direito. Este já seria pré-
existente, pronto e acabado, no plano material. Esse debate é centenário, 
inspirado pelas premissas fixadas por Calamandrei e Carnelutti, monistas, 
e Chiovenda e Liebman, dualistas.34  

Essa discussão foi muito relevante na época em que a doutrina 
processual se preocupava, acima de tudo, em explicar a autonomia do 

                                                        
32 A teoria do direito é repleta de “monismos e dualismos”, o que complica o 
enquadramento exato dessa discussão. Há, por exemplo, a discussão entre 
monismo e dualismo referente à coexistência do direito natural e do direito 
positivo (DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do 
direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. p. 
78-85), e aquela referente ao monismo e dualismo no campo do direito 
internacional (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito (1960). 7. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. Trad. de João Baptista Machado. p. 370-373). O embate 
entre monismo e dualismo aqui referido diz respeito à discussão sobre a 
existência de dois planos no ordenamento jurídico, um material e outro 
processual. 
33 Nesse sentido, afirma Ribeiro, adepto da visão monista do ordenamento: “Com 
outras palavras, se o direito existe para realizar-se, com anterioridade à sentença 
não pode existir ‘direito subjetivo mediato’, porque antes dela sua realidade é 
questionável e sua realização depende exclusivamente da vontade das pessoas, é 
uma regra social de conduta (‘Verhaltungsrecht’), já que o Estado somente pode 
obrigá-las a realizar o direito através de uma sentença, ou seja, com a sentença 
existe a concreção de uma sanção abstrata através da coação” (RIBEIRO, Darci 
Guimarães. Perspectivas epistemológicas do direito subjetivo. Revista da Ajuris. 
Porto Alegre: Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 121, 2011, p. 134-
136). 
34 DINAMARCO, Cândido Rangel. Reflexões sobre direito e processo. Revista 
da Faculdade de Direito UFPR. v. 14, 1971. p. 52-54. 
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processo em relação ao direito material. Hoje, porém, a linha entre os dois 
planos se mostra cada vez mais tênue.35 

Isso porque, como visto acima, o direito é indeterminado.36 
Exatamente por isso, a incidência da norma jurídica não existe antes da 
interpretação: só há norma onde há caso a resolver.37 Diferentes 
intérpretes poderão chegar a diferentes conclusões sobre quais normas 
incidiram ou não incidiram sobre certa situação concreta da vida real. A 
função do juiz é proferir a decisão que vincula as partes, eliminando essa 
incerteza. Quer dizer, o problema da indeterminação é resolvido pela 
autoridade estatal que circunda a decisão judicial.38 

Sob essa linha de pensamento, a teoria monista surge como 
explicação tentadora: sendo o juiz o único intérprete legítimo do direito, 
é dele a palavra final sobre quais direitos realmente existem.39 Mas essa 

                                                        
35 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o modelo 
constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e Constituição. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 92-93. 
36 GUASTINI, Riccardo. Interpretare e argomentare. Milão (Itália): Giuffré, 
2011. p. 39. 
37 ABBOUD, Georges. Processo constitucional brasileiro. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p. 66. 
38 Essa é premissa fundamental de algumas vertentes da teoria do direito moderna, 
como é o caso do “constructivismo lógico-semântico” de Barros Carvalho, que 
tem como uma de suas premissas fundamentais a rejeição da ideia de que a 
incidência da norma seria automática e infalível. Antes, a atuação concreta do 
direito dependeria sempre de sua conversão em “linguagem competente” pela 
autoridade legitimada para tanto. Assim, toda atuação judicial seria, de alguma 
forma, constitutiva – no mínimo por atribuir valor jurídico a fato ocorrido no 
mundo real, transformando-o em fato jurídico. “É importante dizer que ño se 
dará a incidência se não houver um ser humano fazendo a subsunção e 
promovendo a aplicã̧o que o preceito normativo determina.”  (BARROS 
CARVALHO, Paulo de. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 
9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 31-36).  
39 Na processualística brasileira, é comum associar o reconhecimento de qualquer 
atividade criativa, por parte do juiz, às teorias monistas do ordenamento. Nessa 
ótica, Kelsen seria adepto do mesmo monismo defendido por Carnelutti, pois 
ambos os autores compartilham a visão de ser a atividade judicial uma forma de 
criação da norma jurídica que regula o caso concreto (MARINONI, Luiz 
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
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não é a melhor explicação para o fenômeno jurídico. A imensa maioria 
dos direitos subjetivos se concretiza fora do plano processual. Dizer que 
o processo estatal é a única forma legítima de atuação do direito, só 
porque concretiza a sanção, é uma visão insuficiente.40 O direito objetivo 
existe e incide independentemente do processo, e o direito subjetivo pode 
também ser efetivado de forma externa ao processo.  

Isso não significa que a teoria dualista seja explicação mais 
adequada, devido à sua estreita vinculação às premissas exegéticas. 
Afinal, o direito não é encontrado organicamente na natureza para ser 
apenas declarado pelo magistrado. 

A construção da norma jurídica, iniciada pelo fenômeno 
constitucional e legislativo, muitas vezes se encerra no plano das relações 
sociais, sem atuação do processo. O direito pré-existe ao processo não 
porque é evidente e “verdadeiro” por si só, ou porque reflita com 
perfeição a “vontade” do legislador, mas porque os membros da 
sociedade atuam a partir de confiança mínima comum sobre o conteúdo 
desse direito.  

No mundo real (e não há outro mundo!) o direito subjetivo existe 
sempre que é concretamente efetivado nas relações sociais.41 O direito 
não é interpretado apenas pelos tribunais, mas por toda a sociedade; 
embora apenas o Judiciário tenha o poder-dever de criar direito ao 
interpretar, todos os cidadãos pautam sua conduta em determinada 
interpretação predominante do direito. 

Assim, sem perder sua natureza de sistema organizado de normas, 
o direito se manifesta concretamente também enquanto prática social.42  

Dessa forma, acredita-se, deve ser interpretado Baptista da Silva 

                                                        
2017. v. 1. p. 104-107). Mas tais elementos não são pressupostos um do outro: 
defender a natureza criativa da atividade judicial não equivale a dizer que o direito 
só pode atuar dessa maneira. Há, sim, direito subjetivo fora da decisão. 
40 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto (1942-2013). Teoria e prática da 
tutela jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 7. 
41 Abordando a relação de proximidade que existe entre o direito enquanto 
fenômeno social e os hábitos concretos efetivamente adotados pelas pessoas, 
MACCORMICK, Neil. Institutions of law: an essay in legal theory. Nova York: 
Oxford University Press, 2007. p. 61-74. 
42 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Portland, Oregon (EUA): Hart Publishing, 
1986. passim. 



32 
 
 

quando afirma que os direitos, no plano material, são certos.43 
Evidentemente, essa certeza não significa defender a existência do direito 
como uma entidade pré-dada, ou de uma única versão do direito clara e 
unânime aceita por todos os seus intérpretes. Os direitos, no plano 
material, são certos quando não ocorrem conflitos e as pessoas se 
comportem como se tais direitos existissem – e, por consequência, 
realmente existem.  

As normas são resultado da interpretação textual e geram direitos 
na medida em que fornecem boas razões para que os cidadãos ajam no 
sentido de respeitar os deveres e obrigações decorrentes desse direito 
material. Por isso, o direito objetivo atua por si só, incide e é respeitado 
sem a atuação judicial na imensa maioria dos casos.44 

Dentro do processo, porém, os critérios de atuação do direito 
tornam-se mais rígidos. O processo pressupõe a necessidade de uma 
atuação concreta do Estado para a tutela de determinado direito, mas parte 
de mera afirmação da parte. Ao ser afirmado perante o Judiciário, o 
direito passa a depender de certificação por parte do juiz. Por isso, a 
existência do direito material torna-se incerta durante o trâmite processual 
– e a natureza criativa da atividade judicial reside justamente na solução 
dessa incerteza.  

Por isso a atividade judicial é, ao mesmo tempo, declaração, por 
ser solução de incerteza objetiva, e criação, pois devolve à sociedade algo 
diferente do direito objetivo que foi interpretado no processo decisório.45 

                                                        
43 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma 
racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 168. 
44 Nesse sentido, o papel do processo não deve ser superestimado. Dizer que o 
direito material só atua por meio do processo, como querem os monistas, 
significaria tomar a parte pelo todo, dizendo que só haveria direito na minoria das 
questões sociais que são postas perante o Judiciário. A grande maioria dos casos, 
especialmente aqueles em que a norma aplicável pode ser facilmente identificada 
e aplicada, é resolvida fora do Judiciário (TROLLER, Alois. Dos fundamentos do 
formalismo processual civil (1945). Porto Alegre: Sérgo Antonio Fabris, 2009. 
Trad. de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. p. 36-37). 
45 Esse mesmo fenômeno é explicado de forma distinta na obra de Marinoni, 
Arenhart e Mitidiero. Para os autores, o fenômeno judicial não é propriamente 
criativo mas reconstrutivo da ordem jurídica. A obra traça tal diferenciação como 
forma de destacar que o juiz não inventa um direito novo, pois a atividade judicial 
parte sempre da interpretação prévia do ordenamento jurídico (MARINONI, Luiz 
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O juiz estabelece em definitivo uma norma jurídica individual que até 
então não existia. Essa norma, em seu conteúdo declaratório, é 
inquestionavelmente nova, porque reveste de certeza a existência ou 
inexistência do direito material que, até então, era meramente afirmado 
pelo autor. Quer dizer, o direito é sim, criado – mas isso não quer dizer 
que os juízes tenham poder discricionário num sentido forte, quer dizer, 
tenham plena liberdade para inventar direito a partir do nada.46 

Sob esse olhar, não há espaço para o dualismo simplista, que 
enxerga no plano processual atividade meramente declarativa. Da mesma 
forma, defender a visão monista significa separar rigidamente os planos 
da norma e do fato, como se a primeira não tivesse a capacidade de influir 
no segundo enquanto não aplicada a sanção correspondente. Nesse 
sentido, tanto a teoria puramente declarativa quanto a puramente 
constitutiva enxergam o direito como entidade abstrata e afastada da vida 
social. Não é assim. O direito faz parte da sociedade e afeta o 
comportamento humano mesmo quando a sanção não é diretamente 
aplicada, e também quando não é declarado pelo juiz.47 

O direito, quando afirmado pelo autor perante o Judiciário, não 
pré-existe ao processo na forma que lhe será dada pela sentença, mas 
também não é criado a partir do nada pelo magistrado. O processo gera 
algo diferente das normas expressas pelas regras do direito positivado, 

                                                        
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de 
processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017. v. 1. p. 116-117.) 
46 SHAPIRO, Scott. The Hart-Dworkin debate: a short guide for the perplexed. 
In: RIPSTEIN, Arthur (org.). Ronald Dworkin. Nova York (EUA): Cambridge 
University Press, 2007. p. 26-27. 
47 Nesse sentido, sobre a atuação da norma jurídica, Kelsen afirma: “Tanto a 
observância da norma jurídica como a sua aplicação representam uma conduta 
conforme à norma. Se, por eficácia de uma ordem jurídica, se entende o fato de 
os indivíduos – cuja conduta ela regula enquanto liga a uma conduta por ela 
determinada um ato coercitivo, igualmente por ela determinado, a título de sanção 
– se conduzirem em conformidade com as suas normas, então essa eficácia 
manifesta-se tanto na efetiva observância das normas jurídicas, isto é, no 
cumprimento dos deveres jurídicos por ela estatuídos, como na aplicação das 
normas jurídicas, isto é, na efetivação das sanções por ela estatuídas” (KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito (1960). 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
Trad. de João Baptista Machado. p. 130.).  
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mas é sempre informado e limitado por elas.48 Nesse sentido é que deve 
ser compreendida a noção de circularidade entre os planos de direito 
material e processual, que existem autonomamente, mas constantemente 
informam e são informados um pelo outro.49 

Em qualquer hipótese o magistrado constrói a norma jurídica, ou 
melhor, reconstrói, através da interpretação e da aproximação das fontes 
do direito com os fatos – tanto nos ditos casos fáceis quanto nos casos 
difíceis (aliás, o próprio reconhecimento de um caso como fácil ou difícil 
é resultado do processo de interpretação). A interpretação é parte 
inevitável da tarefa de “operar” o direito, pois não há como aplicar o texto 
sem interpretá-lo. Essa foi a principal contribuição das teorias do direito 
que fizeram separar texto e norma, como Tarello,50 Guastini51 e Müller.52  

Evidentemente, não é apenas o magistrado, durante o processo 
judicial, que realiza essa modalidade de interpretação jurídica. Todos 
aqueles que interpretam o direito, mesmo que como exercício teórico, 
extraem desse processo uma norma jurídica individual, que resolve um 
caso real ou hipotético.53 Trata-se de processo inerente ao fenômeno 
jurídico, em razão da forma como ele é construído. O texto é aberto e 
indeterminado para todos. O que há, então, de específico na decisão 
judicial, que a torna fonte do direito mais legítima do que qualquer outro 
processo de decisão? Justamente a autoridade da coisa julgada.54   

                                                        
48 “Law may not be all about rules, but it certainly is a lot about rules” 
(SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer: a new introduction to legal 
reasoning. Massachusetts (EUA): Cambridge University Press, 2009. p. 14). 
49 ZANETI JR., Hermes. A constitucionalização do processo: o modelo 
constitucional da justiça brasileira e as relações entre processo e Constituição. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 189-195. 
50 TARELLO, Giovanni (1934-1987). La interpretación de la ley (1980). Lima 
(Peru): Palestra, 2013. Trad. Diego Dei Vecchi. 
51 GUASTINI, Ricardo. Interpretare e argomentare. Milão (Itália): Giuffré, 
2011. 
52 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 3 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011.  
53 GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação 
do direito e os princípios. São Paulo: Malheiros, 2013. 6. ed. p. 25-26. 
54 Por outro lado, isso não quer dizer que a autoridade do julgador seja ilimitada. 
O julgador não está livre para aplicar sua vontade (STRUCHINER, Noel. 
Indeterminação e objetividade: quando o direito diz o que não queremos ouvir. 
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Em resumo, o reconhecimento de que o direito é aberto à 
interpretação não significa que ele se reduza a um vale-tudo em sua 
aplicação. As regras possuem conteúdos mínimos de sentido que devem 
ser respeitados, conduzidos pela argumentação das partes ao longo do 
processo. A atividade declaratória realizada pelo juiz quando resolve 
incertezas no exercício da jurisdição é, assim, ao mesmo tempo criativa e 
reconstrutiva. 

  

1.2. A DECISÃO DECLARATÓRIA 
 

Modificando o foco da teoria do direito para a teoria do processo, 
a partir das considerações anteriores é possível analisar mais de perto a 
atividade declaratória, o marco fundamental da jurisdição. No estudo da 
coisa julgada, a análise da declaração é essencial, pois é ela o único 
elemento da sentença passível de transitar em julgado, como se verá.55 

De fato, “o declarar é da essência mesmo da sentença”,56 pois a 
declaração é elemento lógico básico de qualquer atividade judicial 
cognitiva. De fato, é justamente a declaração de certeza, lastreada pela 
autoridade de coisa julgada, que empresta à decisão judicial seu viés 
criativo e a possibilidade de impactar concretamente o mundo real. Por 

                                                        
In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada. (org,) 
Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 122-123), que encontra seus limites no formalismo processual. Não o 
formalismo excessivo, que suplanta o direito material (MIRANDA DE 
OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015. 3. ed. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 77), mas a aplicação racional das 
regras, que representam limites à atividade jurisdicional, tanto em relação ao 
conteúdo da decisão (regras de direito material) quanto à legitimidade do 
procedimento. Aqui estão os limites à atividade judicial. A tarefa do processo é 
desempenhar os fins do direito material, com autonomia, mas estrita vinculação 
lógica e valorativa. Disso se extrai a importância de ideias como o modelo 
colaborativo de processo (MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: 
pressupostos sociais, lógicos e éticos. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,  
2015. p. 97-100): o processo é conduzido em diálogo com as partes, não é um 
vale-tudo vinculado apenas à vontade do juiz. 
55 V. item 2.2, infra. 
56 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ação declaratória incidental. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 23. 
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isso, qualquer decisão judicial terá, no mínimo, natureza declaratória, 
mesmo que implicitamente. Resolver questões controvertidas é declarar 
o direito material, que passa a ser considerado como tendo existido desde 
sempre. Daí a importância, nesta pesquisa, do estudo da declaração 
enquanto carga de eficácia.  

 

1.2.1. Classificação das sentenças e sua natureza mista 
 
Antes de falar especificamente da declaração, necessário estudar a 

categoria em que ela se enquadra: as cargas de eficácia das ações e 
sentenças. 

O objetivo passa longe de qualquer análise exaustiva do problema. 
Afinal, o tema é polêmico e há pouco consenso na doutrina. A discussão 
sobre a ação e sua classificação é uma das mais antigas e tradicionais do 
processo civil brasileiro. Sem embarcar nessa complexa discussão, é 
possível extrair dela apenas o essencial para permitir a delimitação teórica 
do conteúdo da decisão judicial.57  

As decisões judiciais são, tradicionalmente, classificadas em três 
ou cinco tipos, a depender da corrente teórica a que se filia cada autor. De 
acordo com a clássica visão trinária, as sentenças podem ser declaratórias, 
constitutivas ou condenatórias.58  

A este rol a teoria quinária acrescenta as sentenças executivas e 
mandamentais,59 que representam comandos auto-executivos, mais 
ordens do que apenas decisões tidas no plano jurídico.  

Não significa isto dizer que a teoria trinária seria unanimemente 
ultrapassada; há processualistas modernos, como Didier Jr.60 e Theodoro 

                                                        
57 PORTO, Sérgio Gilberto. Classificação de ações, sentenças e coisa julgada. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 73, jan-mar/1994. p. 
42. 
58 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil (1942). 4. 
ed. Buenos Aires (Argentina): Roque Depalma, 1958. p. 314-321. 
59 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Teoria e prática da tutela 
jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 2008. passim. 
60 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2017. p. 328-341. 
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Jr.,61 que enxergam na execução e na mandamentalidade apenas formas 
de satisfação das sentenças condenatórias, o que não lhes modificaria a 
característica essencial: a qualidade de sentença que reconhece a 
existência de uma obrigação de pagar, fazer ou não fazer, ou dar coisa 
certa ou incerta.  

Entre a doutrina sequer há concordância em relação ao objeto dessa 
classificação. A escola processual de São Paulo, por influência de 
Liebman,62 afirma que ela se refere aos efeitos da sentença.63 Há autores, 
como Alvaro de Oliveira, que defendem que a classificação quinária se 
refere não propriamente às sentenças ou aos seus efeitos mas às formas 
de tutela, no plano processual.64 Parte da doutrina, influenciada por 
Pontes de Miranda,65 afirma ser impossível criar classificações para o 
direito de “ação” processual, que é abstrato e, exatamente por isso, único. 
Para esses autores, como Baptista da Silva, o que se estaria classificando 
seriam sempre as categorias de ação de direito material, que estão fora 
do plano do processo.66  

Há, ainda, relevante corrente, encabeçada por Marinoni, que 
diferencia a classificação quinária das sentenças, que são meio, da 
classificação das formas de tutela, que é o fim buscado pelo processo e se 
situa no plano do direito material. Assim, a tutela inibitória é fim buscado 
pelo direito processual, que pode ser obtido por diversos meios, como a 
técnica antecipatória ou a sentença mandamental.67 

                                                        
61 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral do 
direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 56. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 169. 
62 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 15-18. 
63 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito 
material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 38. 
64 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Teoria e prática da tutela 
jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 75-90. 
65 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, 
classificação e eficácia. Campinas: Bookseller, 1998. Tomo I. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves. p. 123-125. 
66 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma 
racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 167-170. 
67 MARINONI, Luiz Guilherme. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à 
tutela dos direitos. In: MACHADO, Fabio Cardoso; RIZZO AMARAL, 
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A discussão, como se percebe, é complexa. Serve como forma de 

respeitar a diversidade do debate, mas ultrapassa os interesses deste 
trabalho a justificativa expressa de uma ou outra corrente. Basta dizer que 
o estudo realizado por este trabalho é da ação e da sentença declaratória.  

A preocupação com os limites objetivos da coisa julgada e sua 
extensão à questão prejudicial está estritamente vinculada às sentenças 
desta natureza, pois a solução jurídica das questões colocadas perante o 
magistrado é sempre declaratória. Afinal, a declaração do direito consiste 
no enquadramento jurídico de determinado substrato fático. A declaração 
é elemento essencial da coisa julgada e vice-versa, pois é a autoridade da 
coisa julgada que empresta à declaração proferida pelo juiz sua 
relevância. De fato, nas palavras de Liebman, “não é improvável que a 
própria figura da sentença declaratória esteja ligada ao instituto da coisa 
julgada, e que, se este viesse a desaparecer, também aquela faltaria”.68 

Toda sentença, independentemente de qual seja sua natureza, tem 
parcela de declaratividade. Nenhuma sentença se enquadra isoladamente 
em apenas uma das cargas de eficácia. Foi Pontes de Miranda quem 
capitaneou, em território brasileiro, a ideia de que as sentenças não 
possuem apenas uma carga de eficácia, antes sendo constituídas por um 
misto de eficácias distintas.69 Para Baptista da Silva, essa foi a mais 
importante contribuição de toda a obra de Pontes de Miranda para a 
cultura jurídica brasileira.70 

Pontes de Miranda, multidisciplinar que era, chegou ao extremo de 
estabelecer critério matemático para a classificação das decisões, 
afirmando que cada um dos cinco tipos se manifestaria sempre em 
patamares de igual intensidade, chegando a uma soma de constante 15. 

                                                        
Guilherme (org.). Polêmica sobre a ação: a tutela jurisdicional na perspectiva das 
relações entre direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 
205-208. 
68 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 19. 
69 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, 
classificação e eficácia. Campinas: Bookseller, 1998. Tomo I. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves. p. 131. 
70 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Conteúdo da sentença e coisa julgada. 
In: BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Sentença e coisa julgada: ensaios e 
pareceres. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 163. 
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As ações condenatórias, por exemplo, têm eficácia 5 de condenação, mas 
também fazem declarar a existência da dívida e possibilitar a execução, 
de onde se extrai sua eficácia declaratória 4 e executiva 3 (seguida de 
eficácia constitutiva 2 e mandamental 1).71  

Falar na exata soma 15 em todos os casos parece um certo exagero 
matemático, que tem mais impactos teóricos do que práticos,72 até porque 
a exata identificação de cada eficácia, com o nível de rigor sugerido por 
Pontes de Miranda, não é atividade científica impassível de erros. Isso 
nada faz para afastar a parcela mais importante da contribuição de Pontes, 
porém, que é a ideia da eficácia mista das decisões, noção com enorme 
utilidade prática em qualquer caso. 

A partir dessa conclusão, pode-se observar que toda decisão 
judicial conterá, em maior ou menor grau, mais de uma eficácia – e todas 
conterão, ao menos, a eficácia declaratória, que é objeto de estudo 
exclusivo a seguir. 

 

1.2.2. Especificamente a eficácia declaratória 
 
Declarar significa reconhecer valor jurídico de situação pré-

existente. Não se trata de inovar no sistema, criando situação jurídica 
nova que passa a existir dali em diante, mas sim de resolver dúvida ou 
incerteza quanto à existência de situação jurídica já consolidada.73 
Quando se pleiteia a mera declaração, sem cumular-se qualquer outro 
pedido, o que se busca é apenas a declaração judicial que resolve a 
incerteza. Para Pontes de Miranda, a declaração “é a prestação 
jurisdicional que se entrega a quem pediu a tutela jurídica sem querer 
‘exigir’”.74  

Perceba-se, assim, que o elemento essencial da declaração é sua 

                                                        
71 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, 
classificação e eficácia. Campinas: Bookseller, 1998. Tomo I. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves. p. 143. 
72 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 23. 
73 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995. p. 64. 
74 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 
Processo Civil: arts. 444 a 475. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Tomo 5. p. 39. 
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potencialidade de transitar em julgado. 
Historicamente, a existência da ação declaratória encontra raízes 

no direito romano. O processo formulaico exigia que a pretensão 
condenatória, condemnatio, fosse precedida de medida que visasse 
exclusivamente versar sobre a existência da relação jurídica de que se 
originava a condenação, denominada intentio. Certas fórmulas, porém, 
eram limitadas à intentio, jamais alcançando a condemnatio, justamente 
por tratarem exclusivamente de declaração. Tais fórmulas eram chamadas 
de praejudicium (pré-juizo), por serem vistas como juízos preparatórios a 
outros juízos condenatórios futuros.75 Assim, embora as enxergassem 
como necessariamente ligadas a um juízo posterior (o que já serve para 
demonstrar a estrita ligação que há entre declaração e prejudicialidade, 
adiantando uma conclusão posterior deste trabalho), é certo que os 
romanos já reconheciam a existência e a utilidade das ações meramente 
declaratórias.76 Posteriormente, no período de Justiniano, as actiones 
praejudiciales viriam a ser restringidas apenas às questões referentes ao 
estado das pessoas,77 o que em grande parte explica a confusão que se 
formaria sobre o conceito de questão prejudicial nos anos vindouros. 

Em território nacional, a ação declaratória já era expressamente 
prevista em alguns CPCs estaduais, antes de haver uniformização 
nacional da regra processual.78 Em 1939, foi expressamente regulado pelo 
parágrafo único do art. 2º do primeiro CPC nacional.79 A previsão foi 
repetida no art. 4º CPC de 1973 e hoje figura no art. 19 do CPC de 2015.80   
                                                        
75 BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987. 6. ed. p. 22. 
76 BUZAID, Alfredo (1914-1991). Ação declaratória no direito brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1943. p. 13-16. 
77 BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987. p. 23. 
78 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 35. 
79 Decreto-lei n. 1608, de 1939. “Art. 2º (...) Parágrafo único. O interesse do autor 
poderá limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica ou 
à declaração da autenticidade ou falsidade de documento.” 
80 Tanto o art. 4º do CPC de 1973 quanto o art. 19 do CPC de 2015 têm a exata 
mesma redação: “O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da 
existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da 
autenticidade ou da falsidade de documento.” 
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No aspecto teórico, o reconhecimento da existência de ação 
meramente declaratória é inseparável do surgimento da teoria abstrata da 
ação.  

De fato, tal técnica processual foi vista, por muito tempo, como 
espécie de “ação sem direito”, por não intentar nada além de reafirmar 
algo que já existiria no plano material. Essa visão se mostrou 
especialmente comum quando se referia à ação declaratória negativa, 
onde a pretensão do autor está justamente no reconhecimento da 
inexistência de direito. Essa figura causou perplexidade nos teóricos 
tradicionais do processo, para quem o agir em juízo era faculdade anexa 
e dependente da situação jurídica de ter direito.  

Nessa época, anterior ao surgimento do direito de ação como 
categoria teórica autônoma, não se configurava relevante explicar o 
fenômeno daquele que recorria ao Judiciário e sucumbia, sem ter direito. 
A explicação encontrada para a figura da ação meramente declaratória 
foi, então, o reconhecimento da autonomia da ação processual como 
direito autônomo,81 especificamente na sua vertente abstrata.82 A teoria 
concreta da ação, ao menos em suas vertentes tradicionais, é insuficiente 
para justificar a existência da ação meramente declaratória.  

A crítica vem de Calmon de Passos. Segundo o autor, os teóricos 
concretos não explicam com sucesso certos problemas, entre eles o 
julgamento de improcedência do pedido declaratório negativo onde o réu 
foi revel. Afinal, a improcedência da pretensão à declaração negativa 
equivale à declaração da existência de direito para o réu, que permaneceu 

                                                        
81 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. p. 19. 
82 Segundo a vertente concreta, a ação, apesar de existir autonomamente ao direito 
material, é direito subjetivo à sentença de procedência, e por isso só está presente 
quando o direito material também o estiver. Exemplo disso é a teoria de 
Chiovenda, que enxerga a ação como direito potestativo exercido pelo autor, 
munido do direito material, contra o réu que o violou (CHIOVENDA, Giuseppe. 
Instituições de direito processual civil (1933). Campinas: Bookseller, 1998. Trad. 
Paolo Capitanio. v. 1. p. 450). Já a teoria abstrata afirma a plena autonomia do 
direito de ação em relação ao direito material. Direito de ação representaria 
apenas a possibilidade de provocar o Poder Judiciário e pleitear o provimento de 
mérito, independentemente de seu conteúdo (MITIDIERO, Daniel Francisco. 
Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 102-104). 
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inerte. Assim, seria impossível dizer que o réu exerceu ação. A origem do 
direito que lhe surge só pode ser explicada pelo exercício de ação do 
autor – ação abstrata, portanto, e independente da existência do direito 
material de fundo.83 

Por fim, entender a natureza da tutela declaratória é tarefa 
estritamente relacionada ao conceito de atividade jurisdicional que se 
adota. Por óbvio, a declaração não é mera aplicação da norma jurídica 
aos fatos. Aliás, se assim fosse as ações meramente declaratórias seriam 
absolutamente inúteis, pois não haveria incertezas no plano material. É 
em razão dessas divergências sobre o conteúdo do direito que o Judiciário 
é provocado, buscando resolvê-las por meio da argumentação das partes, 
conduzida em respeito à forma processual, e, ao final, pela decisão 
judicial.  

Dessa forma, não tem relevância em tempos atuais a distinção que 
se costumava fazer entre as sentenças declarativas e as determinativas. 
Para Carnelutti, nas sentenças declarativas o juiz apenas aplica o comando 
legal pré-existente, enquanto nas determinativas ele deve construí-lo 
discricionariamente, em virtude da existência de lacuna propositalmente 
deixada pelo legislador.84 Adotando a visão de jurisdição como atividade 
criativa, nos moldes defendidos anteriormente, as decisões 
“determinativas” não reuniriam características distintas o suficiente para 
inseri-las em categoria apartada da sentença meramente declaratória.85 
Afinal, em todas as situações a atividade do juiz é interpretativa e criadora 
da norma jurídica do caso concreto, com eficácia vinculante sobre as 
partes. 

A declaração é, também, uma forma de tutelar direitos e pode 
fazer-se necessária por dois motivos. A principal razão de ser da tutela 
declaratória, da pretensão à declaração, é a busca por certeza. Colocados 
em juízo, os direitos subjetivos põem-se em estado de mera expectativa, 
até que sejam definitivamente declarados, e é por meio da declaração que 
essa incerteza é resolvida.  

Essa solução de incertezas ocorre em todo caso em que as partes 

                                                        
83 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. A ação no direito processual civil 
brasileiro (1960). Salvador: JusPodivm, 2014. p. 67-69. 
84 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil: introdução e 
função do processo civil. São Paulo: Classic Book, 2000. v. 1. p. 252-254. 
85 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 306-
308. 
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buscam a sentença declaratória, é importante ressaltar. É equivocado 
dizer que a pretensão declaratória se faz necessária quando a parte autora 
tem certeza de seu direito, mas busca apenas a declaração da ocorrência 
de violação. 

Tal situação é defendida, entre outros, por Lopes, com o seguinte 
exemplo: “jamais tomei emprestado dinheiro de ‘A’ e, por isso, não tenho 
dúvidas quanto à inexistência de qualquer relação jurídica; como estou, 
porém, sendo por ele molestado, vou a juízo e peço seja por sentença 
declarada a inexistência de qualquer dívida”.86 O autor, apesar de 
embasado por autorizada doutrina, está equivocado: o estado de certeza 
subjetivo do autor é irrelevante para os fins de se manejar a demanda 
declaratória. A incerteza existe, nesse caso, exatamente porque o réu está 
molestando o autor acreditando ser credor. Dessa discordância sobre a 
existência ou não do direito naturalmente surge a incerteza que legitima 
a propositura da demanda declaratória.  

Não se pode confundir, assim, a incerteza objetiva com o mero 
temor subjetivo.87 A primeira se forma em atenção ao comportamento das 
partes e, portanto, deve ser analisada casuisticamente; o segundo é mero 
estado mental, que pouco importa para o sistema jurídico. A ação 
declaratória não é instrumento de parecer e consulta, de modo que a 
incerteza pessoal do autor não compõe seus requisitos de ajuizamento 
(aliás, seria possível questionar até mesmo a boa-fé daquele que procura 
o Judiciário sem ter certeza íntima de seu direito). 

Citado, o réu certamente afirmará que o empréstimo existiu e 
buscará provar o alegado por qualquer meio. Caberá ao juiz dizer se a 
relação jurídica negada pelo autor e afirmada pelo réu existe ou não – e, 
ao fazê-lo, deverá enfrentar todos os argumentos e dirimir todas as 
questões efetivamente postas pelas partes. Pouco importa se o indivíduo 
tem certeza, no plano mental, que o direito existe ou não existe, pois os 
direitos subjetivos se manifestam na prática social. Assim, se a certeza 
pessoal do autor sobre o direito não é respeitada perante aqueles que são 
obrigados por tal circunstância, então existe incerteza objetiva, fazendo 
surgir o interesse na propositura da medida declaratória. 

Por outro lado, o réu poderá também confessar a inexistência do 

                                                        
86 LOPES, João Baptista. Ação declaratória. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. p. 54. 
87 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Comentários ao Código de Processo 
Civil: do processo de conhecimento – arts. 1º a 100. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 53. 
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empréstimo, reconhecendo a procedência do pedido declaratório negativo 
do autor. Isso nada muda quanto ao estado de incerteza do direito, que 
continuará existindo até que a confissão seja homologada pela autoridade 
judicial. Nesse caso, se a confissão for válida, o pedido declaratório 
negativo será julgado procedente e – aí sim! – passará a residir em estado 
de certeza, abalizado pela existência de coisa julgada material. 

Vale destacar que, embora a declaração sempre a solução de 
incertezas objetivas, essa solução nunca é fim em si própria, mesmo que 
não seja cumulada a outro pedido. A declaração sempre será logicamente 
anterior a outro direito, mesmo que este não venha a ser levado ao Poder 
Judiciário, ou a alguma forma específica de tutela. Exemplo disso é a 
demanda condenatória, onde se declara a existência do direito à 
condenação para, em seguida, obter-se a tutela ressarcitória específica, 
em fase procedimental autônoma (situação que, aliás, põe em xeque a 
própria autonomia das ações condenatórias como espécie à parte). Da 
mesma forma, as demandas meramente declaratórias, como as que 
postulam a declaração da existência ou inexistência de certa relação 
jurídica, põem-se como medidas preventivas à prática de atos que venham 
a violar os direitos do autor.  

Por isso a ação declaratória foi historicamente vista à luz de seu 
caráter preventivo,88 no sentido de eliminar a incerteza sobre a existência 
de determinado direito ou obrigação, evitando litígio futuro.89 Tal 
observação resulta de má-compreensão da característica dominante de 
qualquer pedido declaratório, que é sua relação prévia, no sentido lógico, 
com algum outro direito. De fato, declarar só por declarar é inútil, pois o 
Judiciário não é órgão consultivo, mas isso não significa que a 
declaratória seja sempre preventiva. A declaração pode ocorrer mesmo 
após a violação do direito.90 A anterioridade lógica da pretensão 
declaratória não faz exigir anterioridade cronológica. 

Ainda vale destacar brevemente que, justamente em razão dessas 

                                                        
88 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 39-52. 
89 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. p. 473-475. 
90 CPC de 2015, art. 20.  É admissível a ação meramente declaratória, ainda que 
tenha ocorrido a violação do direito. (grifou-se). 
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considerações, a ação declaratória tem limitações em seu objeto. Não cabe 
ação declaratória para mera certificação de fato, devendo a tutela estatal 
declaratória recair sempre sobre a existência ou inexistência de relação 
jurídica.91 Essa posição, apesar de tradicionalíssima, deve ser tomada com  
algumas ressalvas, pois nem todas as premissas que a justificavam no 
passado continuam presentes. 

Por tudo que foi dito, percebe-se com facilidade a distinção entre 
as sentenças declaratórias e as constitutivas, pois estas inauguram nova 
situação ao criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, enquanto 
aquelas apenas resolvem incerteza sobre situação pré-existente. Da 
mesma forma distingue-se a declaratória das mandamentais e executivas, 
pois estas impõem obrigação concreta no mundo real que falta no 
exercício da pretensão meramente declaratória. 

Mais nublada, porém, é a distinção entre as declaratórias e as 
condenatórias. De acordo com Pontes de Miranda, à primeira faltaria o 
plus que marca a segunda, que é a possibilidade de dar início à fase 
executiva da obrigação92 (denominada cumprimento de sentença, no 
ordenamento brasileiro). Para Liebman, no mesmo sentido, a condenação 
“está mais relacionada com as consequências do ato ilícito pelo qual é 
responsável o réu do que com sua simples verificação”.93 Tais afirmações, 
acredita-se, não se sustentam. 

A possibilidade de iniciar o cumprimento de sentença – esse plus, 
como quer Pontes de Miranda – não diz respeito ao conteúdo da decisão 
de mérito. O ato de condenar nada mais é do que declarar a existência da 
obrigação. Vista dessa forma, a sentença declaratória nada possui que 
substancialmente a diferencie da condenatória. Ambas são mero 
pronunciamento judicial sobre a existência de relação jurídica, com a 
diferença de que as relações jurídicas reconhecidas na condenação têm 
por natureza a obrigação de cumprir prestação – mas isso nada diz sobre 
a natureza da sentença, apenas sobre o direito material.  

                                                        
91 BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987. p. 93. 
92 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, 
classificação e eficácia. Campinas: Bookseller, 1998. Tomo I. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves. p. 123-125. 
93 LIEBMAN, Enrico Tullio. Execução e ação executiva (1943). In: ______. 
Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2004. p. 31. 
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Assim, com razão Baptista da Silva94 e Mitidiero,95 que negam a 

utilidade de classificar a ação condenatória como categoria processual 
autônoma, já que ela por si só nada realiza. Limita-se a permitir o 
surgimento de uma outra ação (ou, melhor dizendo, outra fase 
processual), onde a prestação é efetivamente satisfeita – mas isso lhe é 
externo, não acarretando qualquer modificação sobre o que a declaração 
tem de essencial, que é justamente a solução da incerteza por meio da 
imposição da autoridade estatal, formando a coisa julgada. 

A solução das questões jurídicas controvertidas dentro de um 
processo terá natureza de atividade declaratória, pois da controvérsia 
deriva a incerteza que faz necessária a tutela declaratória. A solução da 
incerteza pode ser o único objeto da ação, caso em que se estará diante do 
que se chama de ação meramente declaratória, que se manifesta com 
caráter preventivo. Mas é possível que a tutela declaratória seja cumulada 
com outros pedidos numa mesma ação, caso em que lhes será prejudicial 
– basta pensar na hipótese em que o autor pede a declaração da existência 
do laço de paternidade e, sucessivamente, a condenação do réu ao 
pagamento de alimentos. Por outro lado, é possível ainda que a tutela 
declaratória surja não em decorrência de pedido mas como passo 
necessário lógico para que seja alcançado o resultado pretendido pelo 
autor: no exemplo anterior, se não houver pedido declaratório sobre a 
paternidade, ela ainda assim terá de ser enfrentado pelo magistrado, caso 
levantada pelo réu como matéria de defesa. 

Esta hipótese, em que a incerteza se manifesta por meio de uma 
questão que precisa ser resolvida pelo magistrado antes das demais, é o 
problema enfrentado nos capítulos finais deste trabalho. Antes disso, 
porém, é preciso estudar o veículo pelo qual a declaração judicial se 
manifesta: a decisão de mérito, única apta a transitar em julgado. 

 

1.3. A DECISÃO DE MÉRITO NO DIREITO PÁTRIO 
 
A decisão onde o magistrado expressa suas conclusões definitivas 

sobre as questões levadas à sua apreciação, baseado em cognição 
exauriente, representa o acertamento definitivo do direito e o 

                                                        
94 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma 
racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 171. 
95 MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporânea do 
processo civil brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 131-136. 
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enfrentamento das questões controvertidas. Exatamente por isso, é a 
decisão de mérito que possui aptidão para formar coisa julgada. Por 
evidente, essa é a característica que torna seu estudo indispensável para 
os fins deste trabalho. As próximas páginas se dedicarão à análise da 
decisão de mérito na forma como se apresenta positivada pelo 
ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.3.1. Conceito de sentença: problema semântico 
 
Tradicionalmente, diz-se que a coisa julgada opera sobre a 

sentença de mérito. De acordo com o tradicional conceito de Liebman, 
por exemplo, a coisa julgada seria uma qualidade que torna imutável a 
sentença e seus efeitos.96 O mesmo fenômeno pode ser encontrado em 
outros trabalhos doutrinários clássicos, como A sentença civil, de 
Rocco,97 Sentença e coisa julgada, de Baptista da Silva,98 entre diversos 
outros exemplos. 

O uso da expressão “sentença” nesse sentido, se levado em sua 
literalidade,  conduziria a alguns absurdos, como imaginar que o acórdão 
que julgue o mérito da causa não seria passível de transitar em julgado. A 
bem da verdade, nem toda sentença é passível de transitar em julgado e 
nem toda decisão passível de transitar em julgado é uma sentença.  

Parece evidente que, quando a doutrina faz menção à “sentença” 
no sentido acima exposto, ela é compreendida simplesmente como 
decisão de mérito. Todas as considerações traçadas sobre a “sentença” 
aplicam-se, também, aos acórdãos, às decisões interlocutórias e às 
decisões monocráticas do relator, quando seu conteúdo for de julgar o 
mérito da causa. 

Assim, embora haja um conceito técnico de sentença, que é 
expressamente trazido pelo CPC, não raro o termo representa qualquer 
decisão que resolve o mérito e é apta a transitar em julgado. Daqui surge 
imprecisão conceitual que pode afetar todo o restante do trabalho se não 
                                                        
96 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 55. 
97 ROCCO, Alfredo. La sentencia civil (1906). México: Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, 2002. 
98 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Sentença e coisa julgada: ensaios e 
pareceres. 4. ed.Rio de Janeiro: Forense, 2002.  
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for esclarecida: afinal, qual é a decisão apta a transitar em julgado? 
Essa observação é relevante porque o CPC adota concepção 

diversa de sentença. Aliás, na grande maioria das vezes o CPC não é 
coerente nem consigo próprio, adotando a expressão “sentença” em pelo 
menos dois sentidos distintos:99 

No primeiro sentido, que se pode dizer mais técnico, sentença é a 
decisão singular que encerra a fase de conhecimento do procedimento 
comum, extinguindo-o com ou sem o julgamento de mérito do processo. 
Aqui, o interesse primordial em definir a expressão é em estabelecer com 
clareza o cabimento recursal.100 Essa não é, porém, a sentença mais 
relevante para os fins de se estudar a coisa julgada.  

Já num segundo sentido o CPC adota a expressão sentença para 
designar, genericamente, toda a decisão que encerra o processo, 
independentemente de sua forma ou conteúdo. Mesmo assim, o CPC opta, 
em diversos momentos, por utilizar sentença como sinônimo de “última 
decisão do processo”.101 Essa segunda definição é tecnicamente 
imperfeita, pois nem sempre o processo será encerrado com a sentença 
dada pelo juiz singular. Na prática brasileira, é comum que o processo 
seja levado às instâncias superiores por meio de recurso, caso em que será 
encerrado por um acórdão, que fará as vezes da sentença, ou por decisão 
monocrática de relator, nas hipótese em que a lei assim o permitir.102 
Dentro do novo CPC, há ainda a possibilidade de que o processo seja 
encerrado, parcialmente, por decisão interlocutória, que julgará ou não o 
mérito.103 

Inicia-se a análise pelo primeiro conceito. Curiosamente, um dos 
únicos momentos em que o CPC se refere à sentença nesse sentido é 
quando busca conceituá-la. De fato, o conceito de sentença, como 
qualquer outro conceito jurídico, pode ser extraído por interpretação do 

                                                        
99 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 
8. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 33. 
100 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 265. 
101 Por exemplo, no art. 316: “A extinção do processo dar-se-á por sentença”. 
102 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do 
Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 79-80. 
103 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 213-215. 
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próprio ordenamento.104 No caso do sistema processual brasileiro, a 
legislação define tal conceito expressamente e em abstrato, reafirmando 
tendência geral do método legislativo pátrio.105  

Por longos anos, a tendência foi, em aderência à redação originária 
(anterior à Lei 11.232/2005) do art. 162, § 1º, do CPC de 1973,106 definir 
a sentença por um critério puramente procedimental, que Barbosa 
Moreira denominou “critério topológico”:107 sentença seria o ato do juiz 
que põe fim ao procedimento, qualquer que seja seu conteúdo. Tal 
conceituação era problemática, pois se atentava exclusivamente ao 
procedimento, ignorando completamente o conteúdo processual da 
decisão.108  

As reformas que o CPC brasileiro sofreu na década de 90 do século 

                                                        
104 Rejeita-se, aqui, a distinção formulada por Didier Jr. entre os conceitos lógico-
jurídicos e os conceitos jurídico-positivos. Os primeiros seriam aqueles afetos à 
teoria geral do direito e são por isso os mesmos em qualquer lugar ou tempo; já 
os segundos dependem de que lhes seja atribuída uma definição concreta pelo 
direito positivo, variando, por isso, no tempo e no espaço, de acordo com a 
definição legal. O direito é sempre fruto da produção humana e não existe um 
plano imutável de conceitos jurídicos que atravesse barreiras culturais, 
geográficas e temporais. De toda forma, o autor afirma que o conceito de sentença 
se enquadraria entre os conceitos jurídico-positivos, dependente de regulação 
concreta pelo ordenamento jurídico (DIDIER JR., Fredie. Sobre a teoria geral do 
processo, essa desconhecida. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 48-55).  
105 A peculiar tendência do legislador brasileiro de estabelecer conceitos em 
abstrato, resolvendo controvérsias doutrinárias através da adoção expressa de 
uma das correntes no texto legal, é apontada em BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. A nova definição de sentença. Revista de Processo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, v. 136, jun/2006, p. 268. 
106 A redação original do dispositivo, quando da promulgação do CPC de 1973, 
era a seguinte: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo 
ou não o mérito da causa.” A lei 11.232/2005 modificou o texto do parágrafo, 
eliminando qualquer menção ao critério topológico: “Sentença é o ato do juiz que 
implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei.”  Os artigos 
267 e 269, vale destacar, referiam-se as hipóteses de extinção da causa sem e com 
julgamento de mérito, respectivamente.  
107 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 5. p. 241. 
108 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 
8. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 37. 
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passado não demoraram a tornar inadequado um conceito de sentença 
baseado tão somente em sua localização no procedimento. Basta pensar 
na reforma dos arts. 461 e 461-A do CPC de 1973,109 que permitiram ao 
juiz que concedesse a tutela específica do direito da parte durante a 
própria fase de conhecimento, permitindo que houvesse provimento 
efetivo do direito da parte fora de um processo de execução. Nesses casos, 
a sentença tem conteúdo de mérito, mas não necessariamente encerra o 
procedimento, tendo em vista que as medidas necessárias para efetivar a 
ordem serão tomadas nos próprios autos. Adotado o conceito tradicional, 
meramente topológico (sentença é o ato que põe fim ao processo), as 
sentenças mandamentais e executivas lato sensu seriam sempre meras 
interlocutórias, dada a continuidade do processo na forma de atos 
expropriatórios. Certamente, essa não é a solução mais adequada. 

Dessa evolução doutrinária surgiu o conceito de sentença adotado 
pelo CPC de 2015. O art. 203, § 1º, ressalvando eventuais peculiaridades 
de determinados procedimentos especiais, define que “sentença é o 
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 
487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 
extingue a execução”.  

Topologicamente, então, a sentença está localizada no momento de 
transição entre a fase cognitiva e a fase executiva do processo.110 Vale 
destacar, porém, que essa divisão entre fases é bastante nublada pelo 
efeito suspensivo da apelação, que é regra. Na grande maioria dos feitos, 
a decisão que efetivamente encerra a fase de conhecimento é o acórdão 
que julga a apelação (ou os recursos excepcionais, se a parte não iniciar a 
execução provisória).111  

O critério topológico não é o único, porém. Como se percebe pela 
redação do art. 203, § 1º, o CPC de 2015 adota também um critério de 
conteúdo, afirmando que a decisão, para ser sentença, precisa também ter 
conteúdo de pronunciamento judicial que extingue o feito com ou sem o 
julgamento de mérito (arts. 485 e 487). Assim, é sentença, atacável por 
apelação, a decisão singular que reúna as duas características. Trata-se de 

                                                        
109 BERMUDES, Sérgio. As reformas do Código de Processo Civil. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 128-129.  
110 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 266. 
111 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. p. 416. 
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critério misto, portanto: é sentença aquela decisão que encerra a fase 
cognitiva do procedimento com conteúdo decisório. 

A partir desse conceito, é possível diferenciar com clareza a 
natureza dos diferentes tipos de decisão para o fim de definir o cabimento 
recursal. Todas as decisões proferidas pelo juízo singular de 1º grau que 
não têm a natureza de sentença são decisões interlocutórias (art. 203, § 
2º), atacáveis por agravo de instrumento, se versarem sobre as matérias 
mencionadas no art. 1.015. Os provimentos sem conteúdo decisório são 
despachos (art. 203, § 3º). Saindo do primeiro grau de jurisdição, 
denominam-se acórdãos as decisões proferidas por órgãos colegiados (art. 
204) e, apesar de não haver conceito expresso, extrai-se da regulação dos 
poderes do relator (art. 932) e da previsão de cabimento do recurso de 
agravo interno (art. 1.021) a existência de decisões monocráticas nos 
tribunais.112 Destaque-se que as decisões proferidas por tribunais são 
classificadas como acórdãos ou monocráticas em razão de sua 
apresentação formal, independentemente do conteúdo. 

Além desse significado, a lei processual costuma utilizar o 
vocábulo sentença em um segundo sentido. Em diversas oportunidades, o 
CPC de 2015 chama de sentença qualquer decisão que encerre 
definitivamente o processo. Há diversos exemplos. Basta observar o art. 
82,113 que dispõe ser incumbência das partes “prover as despesas dos atos 
que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 
pagamento, desde o início até a sentença final” (grifou-se). Por óbvio, 
essa “sentença final” é a última decisão de mérito proferida no processo, 
mesmo que seja um acórdão ou uma decisão monocrática. Entender o 
contrário significaria dizer que a parte não é responsável pelo pagamento 
do preparo da apelação, o que não parece crível. Certamente a sentença 
do art. 82 não é a mesma sentença do art. 203, § 1º. A mesma imperfeição 
permeia toda a lei processual, que em diversas hipóteses se refere à 
“sentença de mérito” com considerações que se aplicariam igualmente 
aos acórdãos, decisões interlocutórias de mérito e outras decisões 
terminativas ou definitivas.  

Essas dubiedades textuais são herdadas de leis processuais 

                                                        
112 MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o 
CPC/2015. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 159. 
113 CPC de 2015, art. 82: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 
justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 
requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a 
sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 
título.” 
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anteriores. Já haviam sido percebidas por Barbosa Moreira, em seus 
comentários ao CPC de 1973. O autor apontou que o legislador ora 
utilizava a palavra “decisão” como termo genérico para indicar todo ato 
judicial que não é um despacho, ora no sentido mais estrito de decisão 
interlocutória. Da mesma forma, o CPC revogado também 
constantemente fazia menção à palavra “sentença” para se referir a atos 
judiciais que não se enquadravam na estrita definição fornecida pelo 
próprio texto legal.114 

Curiosamente, em alguns outros momentos o legislador optou por 
modificar a redação do CPC de 1973 para resolver a dubiedade. Por 
exemplo, o art. 485 do CPC de 1973, onde constavam as hipóteses de 
cabimento da ação rescisória, falava na rescindibilidade da “sentença de 
mérito”.115 Eliminando a ambiguidade, o seu equivalente no CPC de 2015 
agora fala nas hipóteses de rescisão da “decisão de mérito”.116 A mesma 
correção de rumo foi traçada em referência à coisa julgada. A lei revogada 
dizia, em seu art. 467,117 que a coisa julgada material era “eficácia da 
sentença”. A nova legislação, reduzindo a ambiguidade entre os dois 
sentidos da palavra sentença, agora define coisa julgada como “autoridade 
da decisão de mérito”118. Buscou destacar, com isso, que não é apenas a 
sentença, em sentido estrito, que é passível de transitar em julgado, mas 
qualquer decisão que julgue o mérito, seja ela sentença, interlocutória, 
acórdão ou decisão monocrática de relator.  

Analisando o CPC para buscar mais aparições dos termos, percebe-
se que o legislador não foi muito criterioso em relação à adoção dos dois 
conceitos, pois ora trata a expressão “sentença” como gênero da espécie 
“decisões de mérito”, ora utiliza a expressão como sinônimo de toda a 

                                                        
114 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 
Civil. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 5. p. 242-243. 
115 CPC de 1973, art. 485: “A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando: (...).” 
116 CPC de 2015, art. 966: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser 
rescindida quando: (...).” 
117 CPC de 1973, art. 467: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia que 
torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou 
extraordinário.” 
118 CPC de 2015, art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” 
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espécie.119 
De fato, o conceito de sentença historicamente adotado pelas 

legislações processuais brasileiras não presta atenção ao fato de ter sido a 
decisão proferida por órgão singular ou colegiado. Assim, tomado como 
gênero, a expressão sentença pode abarcar também os acórdãos, decisões 
parciais de mérito e decisões monocráticas do relator. Para evitar a 
confusão, alguns autores preferem utilizar termos mais genéricos, como 
“decisão judicial”.120 Nesse sentido, a palavra sentença pode ser tomada 
como sinônimo de julgamento, com ou sem mérito – enfim, qualquer 
decisão que tenha o conteúdo dos arts. 485 (extinção do feito com 
resolução de mérito) e 487 (extinção do feito sem resolução de mérito), 
desde que encerre o processo. 

É a esse tipo de sentença que a doutrina se refere ao dizer que “a 
sentença é o acontecimento máximo de todo o processo”.121 Nessa ótica, 
a sentença – rectius, última decisão do processo – é o objeto final da 
jurisdição e põe fim ao seu exercício,122 ao que se pode acrescer a 
observação de que a sentença dá fim à etapa cognitiva da jurisdição, 
permitindo o início de sua etapa fundamental, que é a executiva, onde o 
direito declarado é efetivamente satisfeito. Vale lembrar que a finalidade 
última da jurisdição não é a decisão nem a coisa julgada, mas a tutela 
adequada dos direitos postos em juízo. A intenção final do processo é a 
atividade satisfativa. Mesmo assim, a sentença ainda exerce papel 

                                                        
119 Os exemplos são diversos. O art. 85 diz que “a sentença condenará o vencido 
a pagar honorários ao advogado do vencedor”, referindo-se a qualquer decisão 
extintiva do feito. Por outro lado, mais alinhado ao conceito técnico de sentença 
utilizado pelo CPC está o art. 12: “Os juízes e os tribunais atenderão, 
preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 
acórdão”. Ao dizer sentença ou acórdão, o dispositivo expressamente exclui de 
seu campo de incidência as decisões monocráticas de relator, de modo que a 
menção à sentença, aqui, é no sentido estrito. 
120 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. 
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 
precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 
p. 311 
121 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do 
Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 79. 
122 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 
Processo Civil: arts. 444 a 475. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Tomo V. p. 38. 
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indispensável no andamento processual, entendendo-se que a tutela de 
direitos realizada em caráter de cognição sumária não se basta,123 e deve 
ser excepcional.124 

Esse conceito amplo, que o CPC utiliza de forma esparsa mas não 
conceitua expressamente, é diferente do anterior por ser baseado 
exclusivamente no critério topológico, ignorando quaisquer outras 
considerações, mesmo formais. Não importa se a decisão encerra o 
procedimento ou alguma de suas etapas. Não importa, também, se a 
decisão é singular ou colegiada, se proferida em primeiro ou segundo 
grau. Na grande maioria das vezes em que o CPC menciona o vocábulo 
“sentença”, ele se refere amplamente a qualquer decisão que contenha, 
em si, um julgamento que encerra o processo. Mas esse conceito não está 
definido em abstrato no CPC: é preciso extrair, pelo contexto de cada 
dispositivo, se a referência é à sentença como definida no art. 203, § 1º, 
ou ao julgamento, em sentido amplo. 125 

Esse segundo conceito permite definir com clareza a natureza da 
decisão parcial de mérito, proferida nos casos em que, havendo 
cumulação objetiva de ações, o magistrado julga apenas parte deles em 
separado dos demais. Observa-se reconhecimento expresso, pelo sistema 
processual, da ideia de que a cumulação de pedidos representa efetiva 
cumulação de ações independentes, que podem ser julgadas em separado, 
cindindo o objeto litigioso. A decisão que julga antecipadamente apenas 
parte dos pedidos, com fundamento nos arts. 355 e 356 do CPC, se trata, 
substancialmente, de sentença, se analisada por um critério 
exclusivamente de conteúdo;126 mas mesmo assim é considerada 

                                                        
123 Ressalvada, aqui, a hipótese de estabilização da tutela provisória de natureza 
satisfativa concedida em caráter antecedente, regulada pelo art. 304 do CPC de 
2015, bem como determinados procedimentos especiais, como a ação monitória 
não embargada. 
124 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Até quando abusarás, ó catilina? 
Cautelares e liminares – catástrofe nacional (1993). In: ______. Ensaios e artigos. 
Salvador: JusPodivm, 2014. v. 1. p. 169-176. 
125 Falando sobre a classificação de decisões de acordo com seu conteúdo, v. 
OLIANI, José Alexandre Manzano. Sentença no novo CPC. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, p. 28-36 
126 ARAÚJO, Luciano Viana. Sentenças parciais? São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
91-98. 



 55 

interlocutória pelo sistema, atacável por agravo de instrumento. O que 
lhes empresta sua natureza de decisão interlocutória é o fato de não 
encerrarem todo o processo, faltando, então, um dos critérios para serem 
sentença no primeiro dos dois sentidos aqui expostos. A facilidade 
procedimental determina que a primeira seja atacável por meio de 
apelação, e a segunda, por meio de agravo de instrumento, permitindo a 
continuidade do trâmite processual na origem, enquanto são apreciadas 
as demais questões. Mas, em relação ao seu conteúdo, à decisão parcial 
de mérito se aplicam todas as observações teóricas sobre a atividade 
jurisdicional, pois há efetivo julgamento de mérito sobre o capítulo 
apreciado antecipadamente;127 ela é, então, sentença nesse segundo 
sentido.  

Quando se diz que a “sentença de mérito”pode transitar em 
julgado, é nesse segundo sentido que a palavra sentença deve ser 
compreendida: a última decisão do processo, que pode ser sentença no 
sentido estrito acima delineado, bem como decisão interlocutória, 
acórdão ou decisão monocrática de relator. Resta, agora, investigar a 
segunda parte dessa expressão, para descobrir o que são decisões de 
mérito dentro do sistema jurídico nacional.  
 

1.3.2. O que significa julgar o mérito 

 
Nem toda sentença é apta a transitar em julgado, mesmo se o 

vocábulo for interpretado no segundo sentido acima elencado. Relevante, 
aqui, não é apenas o estudo das decisões que encerram o processo, mas 
especificamente aquelas que o fazem apreciando o mérito. A delimitação 
correta do objeto de estudo torna necessário investigar, assim, o que 
significa julgar o mérito, diferenciando as decisões extintivas processuais 

                                                        
127 Algo semelhante é defendido por Baptista da Silva. Vale destacar, porém, que 
quando o autor se refere às “sentenças liminares”, está atacando a própria 
diferenciação corriqueira entre os planos do provimento fático e o provimento 
jurídico: assim, uma decisão que concede liminarmente alimentos provisionais, 
por exemplo, teria efetiva natureza de sentença liminar, não por ser baseada em 
cognição exauriente mas porque seus efeitos são satisfativos e irreversíveis. 
(BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Decisões interlocutórias e sentenças 
liminares. Revista da Ajuris, Porto Alegre, v. 51, mar/1991, p. 127-149). 
Obviamente, o CPC de 2015 não se filia à ideologia ovidiana nesse ponto, como 
é óbvio pela própria adoção do termo “tutelas provisórias” para definir 
genericamente todas as decisões urgentes.  
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e materiais, ou de mérito.  
O objeto deste item ainda não é investigação mais profunda sobre 

a abrangência do mérito, ou seja, os critérios utilizados para identificar o 
que é o objeto litigioso de cada processo. Isso será objeto de estudo mais 
adiante; por enquanto, basta estabelecer critérios claros para diferenciar 
as sentenças materiais das sentenças processuais. 

 

1.3.2.1. Decisões terminativas e definitivas 
 
Em qualquer decisão judicial, o juiz sempre realiza duas análises 

distintas antes de tomar qualquer decisão. Primeiro são julgadas as 
questões relativas à admissibilidade do processo; ultrapassadas tais 
questões e considerado admissível o feito, passa o juiz à análise do mérito.  

São processuais, ou terminativas, as decisões que extinguem o 
feito sem análise do mérito. São materiais, ou definitivas, as decisões que 
o fazem analisando o mérito.128 Para esses fins, analisar o mérito 
“significa apreciar as alegações fático-jurídicas formuladas pelas partes 
na causa de pedir e na defesa e a partir daí julgar procedente ou 
improcedente, no todo ou em parte, o pedido formulado”.129 A partir daí, 
parece que não deveria haver maiores dificuldades em distinguir as 
sentenças materiais das processuais – mas o raciocínio não é assim tão 
simples. 

Partindo do direito positivo, Arruda Alvim afirma que “serão 
processuais as sentenças (art. 485) cujos conteúdos atestarem a 
inexistência dos pressupostos de admissibilidade, do exame e do 
julgamento do mérito”; tais pressupostos consistiriam, segundo a autora, 
nos “pressupostos processuais, positivos e negativos, e nas condições da 

                                                        
128 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 267. 
129 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 563. 
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ação”.130 Ultrapassados esses requisitos de admissibilidade,131 o juiz 
deverá analisar o mérito da causa.  

Os pressupostos processuais são exigências formais sem as quais 
o processo não se estabelece ou não se desenvolve validamente, por isso 
são tradicionalmente divididos, pela doutrina, entre pressupostos de 
existência e de validade.132 Arenhart, Marinoni e Mitidiero apontam 
contradição teórica na visão doutrinária tradicional; para os autores, os 
pressupostos processuais devem ser vistos como requisitos para a análise 
da tutela jurisdicional do direito, não para a formação do processo (pois, 
sem um processo formado, não seria sequer possível analisar se estão 
presentes os pressupostos). Ademais, a ausência de pressuposto 
processual não impediria o juiz de julgar o mérito favoravelmente ao réu, 
desde que inexistisse motivo de interesse público para a extinção do feito 
sem julgamento de mérito.133 

O momento adequado para a apreciação dessas questões 
processuais é a decisão de saneamento do processo, consoante previsão 

                                                        
130 A autora aponta, ainda, a existência de decisões que chama de sentenças 
processuais atípicas, aquelas que extinguem o feito, sem apreciação do mérito, 
em razão de circunstâncias extraordinárias que não podem ser exatamente 
classificadas como pressupostos processuais ou condições da ação, como a 
perempção, o abandono da causa, o falecimento da parte em ações 
intransmissíveis e circunstâncias semelhantes. (ARRUDA ALVIM, Teresa. 
Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017. p. 43-44 e 64). Tais decisões não são objeto deste estudo. 
131 Isso não significa que, uma vez ultrapassada a análise dos requisitos de 
admissibilidade, o juiz jamais possa a eles retornar, mormente em virtude da 
corrente doutrinária e jurisprudencial dominante, que defende a não formação de 
preclusão sobre tais questões. Ademais, o art. 485, § 3º, do CPC de 2015, permite 
que os pressupostos processuais e condições da ação sejam apreciados “em 
qualquer tempo e grau de jurisdição”.    
132 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 
56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 143. 
133  MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 553-558. 
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expressa do art. 357, I, do CPC.134 A feliz previsão da lei processual 
reflete ensinamento antigo de Galeno Lacerda, para quem a decisão 
saneadora “tem por objeto, em princípio, verificar a legitimidade da 
relação processual”.135 O autor faz  menção especificamente às condições 
da ação136 e aos pressupostos processuais.137 Essa concepção evita a 
desagradável situação, infelizmente corriqueira, de as partes serem 
surpreendidas com a extinção do feito sem julgamento de mérito depois 
de longos tempo e energia dedicados ao debate e à instrução probatória. 

De fato, as sentenças terminativas, quando a pretensão do autor é 
regularmente formada, são indesejáveis, pois frustram a expectativa de 
análise da questão principal posta perante o julgador, mas nem sempre 
podem ser evitadas, representando o término “anormal” do processo.138 
Essa concepção se tornou direito positivo com o advento do CPC de 2015, 
que prevê a regra da primazia do julgamento do mérito,139 induzindo o 

                                                        
134 CPC de 2015, art. 357: “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - 
resolver as questões processuais pendentes, se houver; (...)” 
135 LACERDA, Galeno. Despacho saneador. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 1953. p. 57.  
136 A categoria das condições da ação está relacionada à ideia de que o direito de 
agir, embora abstratamente concedido a todos os cidadãos, só pode ser exercido 
quando o direito material afirmado pelo autor na inicial tenha certos requisitos 
mínimos de plausibilidade. No CPC de 2015, são condições da ação o interesse 
de agir e a legitimidade das partes. (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, 
Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo processo civil. São Paulo: 
Malheiros, 2016. p. 121). O problema das condições da ação será analisado com 
mais destaque no item 1.3.2.2, infra. 
137 A categoria dos pressupostos processuais se refere aos requisitos formais para 
a existência e validade do processo. São, nas palavras de Bedaque, “requisitos 
necessários ao provimento final”, relacionados à admissibilidade do processo, e 
não ao direito material afirmado pelo autor. (BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. Pressupostos processuais e condições da ação. Justitia. São Paulo. v. 53. 
out-dez/91. p. 49-51). 
138 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. “Extinção do processo” e mérito da causa. In: 
ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Saneamento do processo: estudos em 
homenagem ao Prof. Galeno Lacerda. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989. 
p. 16. 
139 Enquanto regra geral, tal princípio encontra respaldo nos arts. 4o (“As partes 
têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 
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julgador a, sempre que puder, julgar o mérito da causa em vez de extingui-
la por qualquer outro motivo.  

Assim, à primeira vista, parece extremamente simples a tarefa de 
diferenciar as decisões que julgam o mérito daquelas que não o fazem; 
basta analisar se a decisão diz respeito à validade do processo, caso em 
que a decisão será terminativa ou processual, ou ao mérito, a questão 
principal de direito material que as partes trazem perante o juízo, caso em 
que a decisão será definitiva ou de mérito. Seria solução simples e 
elegante: a decisão de mérito refere-se ao direito; a decisão sem mérito, 
ao processo. De fato, enquanto a distinção se der apenas entre os 
pressupostos processuais e o mérito, a linha divisória é simples; mas não 
é aí que reside a complicação. 
 

1.3.2.2. Zona limítrofe: as condições da ação 
  
O problema essencial para a classificação das sentenças entre 

terminativas e definitivas reside nas condições da ação, que servem como 
barreiras de admissibilidade não do processo, mas do direito de agir. As 
condições da ação são efetivamente um terceiro juízo a ser realizado pelo 
magistrado, situado entre o processo e o direito material.140  

As condições da ação são característica da teoria eclética da ação, 
capitaneada em solo brasileiro por Liebman. O autor italiano visou a 
construir uma teoria sobre a ação que, sem abandonar a ideologia da ação 
como categoria autônoma e abstrata, também não a desvinculasse 
plenamente do direito material. Buscou, assim, unir a pureza 
metodológica da teoria abstrata com o apego prático do concretismo, 
explicando a autonomia do direito de ação sem permitir seu uso 
indiscriminado em situações onde a parte sabidamente não possua o 
direito subjetivo alegado. Assim, as condições da ação servem como 
maneira de resguardar a economia processual, evitando que se leve 

                                                        
atividade satisfativa.”) e 6º (“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre 
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”) do 
CPC de 2015. Mas não são essas suas únicas manifestações; a ideia de primazia 
do julgamento do mérito se encontra espalhada por todo o CPC. 
140 ARRUDA ALVIM, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 44. 
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adiante processo cujo pedido principal é manifestamente infundado.141  
Costumava-se dividir as condições da ação em três, posteriormente 

reduzidas para duas, na redação final do CPC de 2015: a legitimidade, o 
interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, esta última a que 
foi retirada. Em apertada síntese, a legitimidade se refere à aptidão das 
partes para ocupar posição processual, seja no polo ativo, seja no polo 
passivo, enquanto o interesse de agir representa a utilidade da tutela 
jurisdicional pleiteada pelo autor, cuja análise se deve dar pela verificação 
da presença da necessidade da tutela e da adequação da via eleita por 
aquele que pleiteia em juízo.142 

Para que possa ser verificada a presença de qualquer desses 
requisitos, evidentemente o julgador deve voltar seus olhos para a 
situação concreta de direito material, não apenas para o processo. Por 
representarem um ponto de toque entre o direito material e o processo, as 
condições da ação não são requisitos propriamente formais. Tratam-se de 
requisitos mínimos para que o próprio direito de ação possa ser exercido, 
para que aquela pretensão material possa ser posta diante do estado-juiz, 
independentemente de qualquer consideração sobre o processo ou sua 
formação.  

Há autores que criticam essa associação umbilical entre as 
condições da ação e a teoria eclética, afirmando que as primeiras podem 
estar presentes também na teoria abstrata da ação. É o que faz Watanabe, 
propondo a utilização da teoria da asserção como critério distintivo 
prático. Segundo o autor, a análise das condições da ação deve levar em 
conta tão somente aquilo que é afirmado pelo autor na petição inicial, 
independentemente de qualquer outra consideração probatória. Assim, as 
condições da ação são conhecidas in status assertionis, ou seja, de acordo 
com a literalidade daquilo que foi alegado pelo autor. Ultrapassada essa 
fase inicial, só é possível proferir decisão sobre o mérito da causa. Assim, 
as condições da ação seriam requisitos para o exame do mérito e nada 
mais que isso.143 Dessa forma, segundo Watanabe, seria possível conciliar 
a concepção abstrata da ação com as condições da ação. 

                                                        
141 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; 
GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do processo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 275-280. 
142 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 267. 
143 WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 92-96. 
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A contribuição inegável da teoria da asserção reside em 
racionalizar, para fins de administração da justiça, o momento processual 
em que podem ser analisadas as condições da ação, evitando a frustração 
da parte que litiga por anos a fio apenas para ver o feito extinto, sem 
julgamento de mérito, na sentença ou ainda em momento posterior. Nesse 
ponto há grande avanço em relação ao que defendia Liebman, para quem 
as condições da ação “não resultam da simples alegação do autor, mas da 
verdadeira situação trazida a julgamento”, pelo que sua averiguação 
poderia ocorrer também depois da análise probatória.144  

De toda forma, a teoria eclética e sua peculiar visão sobre as 
condições da ação sofreu inúmeras críticas por diversos segmentos, 
exemplificadas pels efusivas palavras de Calmon de Passos, que acusava 
Liebman de ter criado espécie de “concretismo dissimulado”, afirmando 
que as condições da ação seriam efetivamente indissociáveis do juízo de 
mérito.145 Entre os processualistas modernos, filia-se à corrente crítica 
Didier Jr., para quem as condições não existem enquanto categoria 
autônoma, devendo o interesse e a legitimidade serem entendidas, antes, 
como pressupostos processuais.146 

A teoria eclética exerceu imensa influência por todo o Brasil, vindo 
a ser expressamente adotada pelo CPC de 1973, que mencionava as 
condições da ação147 e a “carência de ação”.148 O CPC de 2015 abandonou 
a menção a essas categorias, substituindo-as apenas pela menção ao 
interesse e à legitimidade como requisitos para postular em juízo.149  

Naturalmente, essa mudança provocou algumas reações de 

                                                        
144 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 217. 
145 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. A ação no direito processual civil 
brasileiro (1960). Salvador: JusPodivm, 2014. p. 30-44. 
146 DIDIER Jr., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de 
admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 212-216. 
147 CPC de 1973, art. 267:  “Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) 
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade 
jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”. 
148 CPC de 1973, art. 301: Art. 301. Compete-lhe [ao réu], porém, antes de discutir 
o mérito, alegar: (...) X - carência de ação”. 
149 CPC de 2015, art. 217: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e 
legitimidade”. 
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determinados segmentos da doutrina, especialmente daqueles autores que 
criticavam a teoria eclética e sua adoção expressa pelo CPC.  

É o caso de Didier Jr., que já defendia a inexistência das condições 
da ação como categoria autônoma e teve suas colocações abalizadas pela 
modificação terminológica da nova lei processual. De acordo com 
Marinoni, Arenhart e Mitidiero, por não falar em condições da ação o 
CPC teria abandonado a posição de Liebman, tratando o interesse e 
legitimidade apenas como requisitos para a apreciação do mérito, porque 
o direito abstrato de ação existe a partir do momento em que o judiciário 
é provocado.150  

Mas tal posição não é unânime na doutrina: para Assumpção 
Neves, por exemplo, a mudança terminológica é irrelevante e o CPC de 
2015 continua com os pés firmemente cravados na teoria eclética. Isso 
por dois motivos: a propositura de ação ainda é condicionada de 
legitimidade e interesse, e a falta de qualquer um desses elementos deve 
resultar em extinção do feito sem julgamento de mérito em qualquer 
tempo e grau de jurisdição.151 

Na linha do que foi exposto anteriormente, mais adequada é a linha 
defendida por Marinoni, Arenhart e Mitidiero: a ação é abstrata e sua 
existência ocorre pelo mero exercício, não estando condicionada a 
qualquer fator externo, quanto mais se atinente ao direito material.  

Por isso, para mitigar as consequências desse condicionamento, a 
teoria da asserção deve ser interpretada como a melhor ferramenta prática 
para lidar com as incertezas trazidas pelas condições da ação. É a segunda 
melhor alternativa, logo depois da eliminação, ou ao menos substancial 
redução, da aplicabilidade da categoria das condições como um todo. 
Assim, as condições da ação devem ser auferidas em momento processual 
inicial, até a decisão de saneamento e organização; a partir daí, as decisões 
que reconhecerem falta de legitimidade ordinária ou interesse de agir 
deverão extinguir o feito com julgamento de mérito. Mesmo assim, a 
aplicação do instituto deve ser muito restrita, especialmente quando se 
confundir com o mérito, na forma que será analisada a seguir. 

 
 

                                                        
150 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. v. 1. p. 210. 
151 ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de direito processual civil. 
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 129-130. 
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1.3.2.3. Ainda as condições da ação e sua relação com o mérito 
 

As condições da ação representam discussão teórica complexa, e 
qualquer tomada de posição depende de fundamentação cuidadosa. Esse 
é o objetivo das próximas linhas. 

Necessário entender, também, que a discussão prática não pode se 
perder em academicismos ou discussões semânticas. Para o operador do 
direito, basta entender que o CPC de 2015 mantém intacta a ideia de que, 
na ausência de interesse de agir ou legitimidade das partes, o julgador 
deverá extinguir o feito sem julgamento de mérito. Dúvida concreta é 
gerada por esse problema: a sentença que resulta dessa análise é material 
ou processual?  

Primeiro, é preciso ser claro em relação às premissas da análise. O 
magistrado que reconhece a falta de interesse e legitimidade, de acordo 
com a dicção do CPC de 2015, deverá extinguir o feito sem julgamento 
de mérito. Adotando posição estritamente legalista, portanto, a decisão 
será terminativa ou processual. 

O questionamento, aqui, não é apenas de direito positivo, mas 
lógico-jurídico. Pretende-se concluir se há alguma diferença concreta 
entre julgar o mérito ou extinguir o feito pela falta das condições da ação. 
Essa análise é muito nebulosa, porque tanto as condições da ação quanto 
o mérito se referem ao mesmo objeto: o pedido do autor.  

Nessa linha, Lacerda afirma que decidir a respeito das condições 
da ação “é julgar matéria relativa ao mérito do pedido, a seus fundamentos 
de direito. Constituem elas requisitos indispensáveis à fundamentação 
jurídica da pretensão.”152 Por isso, a decisão que aprecia as condições da 
ação teria conteúdo de mérito, passível de fazer coisa julgada material, 
sempre que sua apreciação dependesse de qualquer característica 
referente à relação jurídica alegada pelo autor.153 

                                                        
152 LACERDA, Galeno. Despacho saneador. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 1953. p. 88. 
153 Didier Jr., tratando do problema sob a ótica do CPC de 1973, assim dispunha: 
“se (a) o objeto litigioso do processo se compõe da relação jurídica substancial 
deduzida; (b) esta relação jurídica tem por elementos os sujeitos, o objeto e o fato 
jurídico; (c) o objeto da relação jurídica se processualiza com o pedido, que é o 
efeito jurídico pretendido que se retira do fato jurídico alegado; (d) a legitimidade 
ordinária, ao menos no âmbito da tutela individual, constata-se a partir da relação 
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O exemplo mais claro dessa confusão é a decisão que extingue o 

feito por reconhecer a falta de legitimitidade ordinária de alguma das 
partes. Quando o autor afirma ser titular de relação jurídica perante o réu 
e o juiz reconhece que tal relação jurídica é imperfeitamente formada, seja 
no polo ativo ou passivo, sua conclusão será uma só: a inexistência da 
relação jurídica. Necessário reconhecer, nesse caso, que a decisão tem 
conteúdo lógico de apreciação de mérito.154 Apenas por exigência do 
sistema é que essa decisão, em determinados casos, poderia ser 
meramente processual, sem julgamento de mérito. 

O problema da confusão entre as condições da ação e o mérito não 
é generalizado, vale destacar. Sempre que a decisão não fala nada sobre a 
relação jurídica afirmada pelo autor, ela não tem nenhum conteúdo lógico 
passível de ser confundido com o julgamento do mérito. Exemplo disso é 
a decisão que reconhece a falta de interesse de agir, que, de acordo com 
Lacerda, poderia imputar extinção sem julgamento de mérito, quando 
estivessem em jogo interesses econômicos ou sociais relevantes: ação em 
que se pleiteia quantia financeira irrisória, por mero capricho, e a ação 
declaratória em que se busca mero parecer do órgão julgador, sem real 
conflito entre as partes.155 

Nessas hipóteses, haveria legítima extinção do feito sem 
julgamento do mérito – novamente, porque o juiz efetivamente não está 
dizendo nada sobre o mérito da causa, mas sobre alguma questão a ele 
anterior, que impede a análise do pedido. Quer dizer, a decisão não tem 
conteúdo lógico de análise do mérito (declaração sobre o direito material 
afirmado pelas partes). 

O CPC não acolheu as considerações de Lacerda. Por previsão 
expressa do legislador, desde 1973 a extinção do processo em virtude de 
falta de alguma das condições da ação ocorre sempre sem julgamento de 
mérito. Mesmo assim, os ensinamentos do professor gaúcho não devem 
                                                        
jurídica material; (e) a possibilidade jurídica a ser investigada é a do pedido, que 
para muitos é o próprio mérito da causa, fica difícil, então, defender que a análise 
das mencionadas condições da ação não é uma análise do mérito (da relação 
jurídica substancial deduzida)”. (DIDIER Jr., Fredie. Pressupostos processuais e 
condições da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 
2005. p. 215). 
154 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2016. p. 359-360. 
155 LACERDA, Galeno. Despacho saneador. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 1953. p. 92. 



 65 

ser desconsiderados, especialmente porque elaborados à luz da 
interpretação de um sistema que não continha qualquer previsão expressa 
sobre o assunto – o CPC de 1939 não definia com precisão quais decisões 
eram terminativas e quais eram definitivas.  

À luz da interpretação desse sistema que não continha respostas no 
direito positivo, Lacerda entendeu que só não haveria julgamento de 
mérito nos casos em que o magistrado tivesse razões relevantes para 
entender que sem qualquer juízo, mesmo que sumário, sobre o pedido em 
si, afirme inexistente o interesse de agir. Quando extingue sem 
julgamento do mérito a ação da parte que pleiteia quantia irrisória, o juiz 
nada diz sobre a existência ou não da dívida. 

Situação diametralmente diferente ocorre quando a ação é extinta 
por falta de legitimidade ativa ou passiva, ou por interesse de agir no 
sentido técnico (necessidade e adequação). Aqui há apreciação do pedido, 
mesmo que de forma sumária. O magistrado diz que o pedido formulado 
por determinada parte ou contra determinada parte não tem condições de 
ser julgado procedente. Há, então, efetivo pronunciamento sobre o direito 
material posto em jogo, que poderia muito bem se tornar imutável e fazer 
coisa julgada material, não fosse a previsão expressa da lei em sentido 
contrário. 

Aqui surge, implicitamente, uma distinção importante: uma coisa 
é dizer que a decisão tem conteúdo lógico passível de fazer coisa julgada 
material, e outra, bem diferente, é afirmar que ela faz coisa julgada 
material, de acordo com a previsão do sistema.  

Para que a decisão possa abstratamente fazer coisa julgada, basta 
que ela contenha qualquer pronunciamento sobre o pedido; para que ela 
efetivamente o faça, deve haver previsão legal. 

Basta imaginar a decisão que extingue o feito em decorrência de 
inépcia da inicial, por exemplo: não faria qualquer sentido falar na 
formação de coisa julgada material, porque simplesmente não há 
conteúdo declaratório sobre o mérito apto a tornar-se imutável.156 De 
outra forma, a decisão que extingue o feito por falta de legitimidade ou 
interesse de agir poderia ser apta a fazer coisa julgada, já que há 
manifestação concreta sobre o mérito do pedido.  

De acordo com a visão de Lacerda, exposta acima, uma coisa 
deveria ser pressuposta da outra, ou seja, qualquer decisão que contivesse 
manifestação sobre o direito material seria passível de transitar em 

                                                        
156 Sobre o conceito, efeitos e limites da coisa julgada, ver o segundo capítulo 
deste trabalho. 
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julgado.  
Mas a lei processual, apoiada na doutrina da teoria eclética e das 

condições da ação, acabou por evoluir em sentido contrário. De fato, o 
CPC não trabalha apenas com a distinção entre decisões que podem ou 
não fazer coisa julgada, mas com decisões com ou sem mérito – e aqui 
está o início de toda a confusão, já que a decisão sobre as condições da 
ação é tratada não apenas como impassível de fazer coisa julgada, mas 
como decisão sem mérito, apesar de possuir conteúdo decisório. 

O que diferencia, então, a decisão que aprecia o mérito daquela que 
entende inexistente as condições da ação, se ambas são idênticas no 
conteúdo? A operação prática desses conceitos faz surgir mais dúvidas do 
que respostas, justamente em decorrência da falta de critérios objetivos 
para distinguir uma situação da outra.  

Imagine-se, por exemplo, demanda condenatória movida contra 
pessoa que evidentemente não é o devedor. A análise do pleito poderá 
resultar no indeferimento da inicial pela manifesta ilegitimidade do réu, 
com fundamento no CPC, art. 330, II,157 ou, após a contestação, na 
extinção do feito sem julgamento de mérito em decorrência da 
ilegitimidade passiva, com base no art. 354, caput e parágrafo único.158 
Na segunda hipótese, qual será o critério utilizado pelo juiz para decidir 
se a causa deve ser julgada com ou sem resolução do mérito? Não há 
qualquer linha objetivamente verificável, já que, inexistindo necessidade 
de instrução, o sistema permite uma ou outra saída. Na primeira hipótese, 
do indeferimento da inicial, a lei processual indica que o julgamento 
deveria ser terminativo; mas, uma vez ultrapassada a fase postulatória, se 
não houver mais provas a produzir ao magistrado seria possível tanto 
optar pelo julgamento antecipado de improcedência do pedido quanto o 
reconhecimento da evidente ilegitimidade passiva do réu. O repertório 
das condições da ação, da forma como disposto pelo CPC de 2015, não 
fornece adequada solução para o problema. 

Assim, embora há muito a doutrina destaque que há casos em que 

                                                        
157 CPC de 2015, art. 330. A petição inicial será indeferida quando: II - a parte for 
manifestamente ilegítima. 
158 Art. 354.  Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 
incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único.  A decisão a que se 
refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será 
impugnável por agravo de instrumento. 
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a linha entre as condições da ação e o mérito da causa é “fluida”,159 fato 
é que essa incerteza é a regra, não a exceção. Para estabelecer critérios 
distintivos, a doutrina tende a recorrer a conceitos que não são 
propriamente técnico-jurídicos, mas vinculados à conveniência 
procedimental.  

Arruda Alvim Wambier, por exemplo, defende que a distinção se 
dá em atenção ao momento da prolação da sentença somado ao “grau de 
imediatidade de aferição do conteúdo da decisão”;160 Watanabe, adepto 
da já mencionada teoria da asserção, também vincula as condições da 
ação ao momento processual em que prolatada a decisão. Fato é que 
nenhum desses conceitos é puramente técnico-jurídico, nem referível à 
profundidade da análise do direito material realizada pelo magistrado. 
Sob esse ponto de vista, inexiste critério distintivo claro. 

Se as situações não apresentam critério claro de distinção em 
relação às suas hipóteses de incidência, as consequências do julgamento 
por uma ou outra hipótese, surpreendentemente, também não são claras. 

Essa afirmação pode causar alguma surpresa. A distinção entre as 
duas coisas parece clara: o julgamento de mérito é apto a fazer coisa 
julgada material, ao contrário das condições da ação, como já dito 
anteriormente. Mas o regramento do CPC de 2015 derruba também essa 
certeza: segundo o art. 486,  1º, é vedado ao autor a repropositura de ação 
extinta em virtude da falta de alguma das condições da ação, sem que haja 
a correção do vício.161  

A pergunta que não quer calar, porém, é a seguinte: qual a 
diferença? É verdade que o CPC afirma que, ao reconhecer falta de 
interesse ou legitimidade, o juiz deverá extinguir o processo sem 
julgamento de mérito. Isso significa que a decisão não poderia formar 
coisa julgada material, tornando-se irrepetível apenas para dentro daquele 
determinado processo. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo CPC veda a 
repropositura da ação, a não ser que corrigido o vício.  

Ora, vícios referentes ao interesse e à legitimidade, quando estes 

                                                        
159 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 
8. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 57. 
160 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Nulidades do processo e da sentença. 
8. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 59. 
161 O art. 486, § 1º, remete às hipóteses de extinção do feito sem julgamento de 
mérito “ nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485”: indeferimento da 
inicial, ausência de pressupostos processuais, carência de ação e reconhecimento 
de existência de convenção arbitral, respectivamente. Para os fins deste capítulo, 
evidentemente, a hipótese relevante é a carência de ação. 
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se confundem com o mérito da demanda, só podem ser corrigidos se 
realizada modificação substancial de algum dos elementos fundamentais 
da demanda (partes, pedido, causa de pedir). Afinal, tratam-se de efetivas 
barreiras formais para a análise de mérito, encontradas no próprio pedido. 
Não é possível corrigir a falta de alguma condição da ação sem modicar 
o pedido, as partes, ou a causa de pedir.  

Quer dizer, a correção do vício resultará, efetivamente, na 
propositura de uma nova demanda. Nisso nada há de diferente em relação 
ao regime da coisa julgada material, cuja marca fundamental é justamente 
evitar a repropositura de ação.162 A diferença entre tal proibição e o real 
regime da coisa julgada é mais terminológica do que concreta. Se a 
caraterística fundamental dos julgamentos de mérito é justamente a 
formação de coisa julgada, e se a característica fundamental da coisa 
julgada é a irrepetibilidade do julgamento, então não parece restar 
qualquer diferença entre a sentença “processual” que extingue o feito pela 
falta de alguma das condições da ação, e a sentença de mérito que julga 
improcedentes os pedidos iniciais. 

Por isso, a solução adotada pelo CPC parece prestar homenagem à 
teoria eclética mas não se mostra disposta, efetivamente, a levá-la às 
últimas consequências. Se a extinção do feito por carência de ação impede 
o ajuizamento de feito idêntico, então não há dúvida de que se está diante 
de fenômeno substancialmente idêntico ao efeito negativo da coisa 
julgada. É como se as condições da ação deixassem de existir, 
misturando-se com a análise de mérito. A diferença entre um e outro 
julgamento é muito mais de vocabulário do que de efeitos práticos no 
mundo real.   

Assim, apesar da intenção expressa do legislador, não há nada que 
distinga a extinção do processo pelo reconhecimento da inexistência de 
alguma das condições da ação de efetivo julgamento de mérito no sentido 
da improcedência do pedido: as hipóteses em que o juiz pode optar por 
julgar em um ou outro sentido não são claras, e a consequência 

                                                        
162 Nas muito bem colocadas palavras de Lamy, para quem a figura das condições 
da ação não passa de uma “complexidade inútil” do sistema processual brasileiro, 
“a definitividade da decisão que pronuncia a carência de ação a aproxima da 
formação da coisa julgada material, nos fazendo reconhecer se tratar de situação 
em que se está a resolver o mérito, dispondo tanto sobre valores quanto sobre 
validade” (LAMY, Eduardo de Avelar. As condições da ação na perspectiva dos 
direitos fundamentais. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
173. jul/2009. p. 107). 
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processual, a irrepetibilidade do julgamento, é rigorosamente a mesma 
nos dois casos. Nessas circunstâncias, as condições da ação, assim, nada 
possuem que as diferencie do mérito da causa.  

Importante destacar que a pretensão, nesse momento, não é 
defender a extinção da categoria. As condições da ação são úteis quando 
referentes a situações diferentes do mérito da causa, como no caso da 
legitimidade extraordinária e do interesse de agir baseado em razões 
econômicas. Apenas quando se referem à existência ou inexistência da 
relação jurídica afirmada pelo autor é que se confundem com o mérito, e 
devem receber tratamento idêntico a este. 
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2. COISA JULGADA 
 

Pertence à natureza de qualquer sistema jurídico a busca pela 
definitividade e irrepetibilidade de suas decisões.  Se qualquer questão 
pudesse ser infinitamente repetida depois de apreciada em definitivo, a 
manutenção do Judiciário logo se tornaria inviável. As partes devem 
contar com a segurança de que as questões já discutidas estão encerradas, 
com autoridade perante juízes futuros.163  

No passado, dizia-se que a formação de coisa julgada sobre a 
atividade declaratória era a essência da atividade jurisdicional. 164  
Embora essa visão esteja hoje superada – pois a função essencial da 
jurisdição é a tutela adequada e efetiva dos direitos – é certo que a coisa 
julgada continua representando importante elemento de manifestação do 
próprio estado democrático de direito nas atividades do Poder 
Judiciário.165 

Em razão dessa importância, e objetivando continuar a estabelecer 
as premissas deste trabalho, este segundo capítulo pretende estudar as 
características desse vínculo de imutabilidade. 

 
 
 

                                                        
163 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil (1933). 
Campinas: Bookseller, 1998. v. 1. p. 446. 
164 Destacando o papel declaratório de direitos como sendo o cerne elementar da 
atividade jurisdicional, dizia Alfredo Buzaid, em sua Exposição de Motivos ao 
CPC de 1973, que “O interesse das partes não é senão um meio, que serve para 
conseguir a finalidade do processo na medida em que dá lugar àquele impulso 
destinado a satisfazer o interesse público na atuação da lei na composição dos 
conflitos. A aspiração de cada uma das partes é ter razão: a finalidade do 
processo é dar razão a quem efetivamente a tem. Ora, dar razão a quem a tem é, 
na realidade, não um interesse privado das partes, mas um interesse público de 
toda sociedade”. (BRASIL. Senado Federal. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 
15/10/2017. Grifou-se) 
165 NERY JR., Nelson. Princípios do processo na constituição federal. 9. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 51. 
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2.1. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA COISA JULGADA 
 
Não há concordância entre a doutrina sobre alguns dos problemas 

elementares sobre a coisa julgada – nem mesmo quanto ao seu conceito. 
Em relação ao tema, “os problemas crescem de vulto na mesma proporção 
em que os juristas se afadigam na procura das soluções”,166 afirma 
Barbosa Moreira. A análise dos variados entendimentos sobre o conceito 
serve para demonstrar rapidamente essa fragmentação teórica. 

 

2.1.1. A longa e sinuosa via das teorias materiais e processuais da 
coisa julgada 

 
O caminho teórico percorrido pelas teorias que visaram explicar a 

coisa julgada é longo, tortuoso e bastante carente de consenso. De acordo 
com Porto, “há quem sustente que a res iudicata consitui simples 
presunção de verdade; outros asseguram tratar-se de uma ficção; e outros, 
ainda, que se resume em ser mera verdade formal”.167  

Tão pouco consenso existe sobre a coisa julgada, que até sua 
delimitação taxonômica é controvertida: por muito tempo, discussão 
acalorada envolveu o problema de se enquadrar a coisa julgada como 
instituto de direito material ou processual – ou seja, se deveria ser 
estudado pela teoria do direito ou pela teoria do processo. 

Nessa linha, a discussão sobre a natureza jurídica da coisa julgada 
pode ser dividida em dois grandes grupos, as teorias materiais e 
processuais sobre a coisa julgada. A discussão é relevante porque marcou, 
por séculos, o debate sobre a natureza da coisa julgada – mas é bastante 
problemática. Trata-se de debate complexo, com premissas incertas e que 
pouco serve para efetivamente resolver problemas práticos. Além disso, 
há grande dificuldade para encontrar consenso mesmo entre os autores 
que se filiam a um mesmo grupo teórico.168 

No fundo, a vinculação a uma ou outra teoria depende da 
concepção de cada autor sobre o fenômeno do direito e do processo. Não 
por acaso, essa variação teórica “coincide, de certo modo, com a cisão 
                                                        
166 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Direito 
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 133. 
167 PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 53. 
168 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada (2006). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. Trad. de Antonio do Passo Cabral. p. 51-52. 
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conceitual entre direito e ação, (...) através da qual demonstrou-se a 
autonomia do direito de ação, em face do direito material que, através 
dela, é tutelado”. O surgimento das teorias processuais da coisa julgada 
pode, com tranquilidade, ser associado ao desenvolvimento teórico da 
autonomia do processo em relação ao direito material. 

Segundo os adeptos da teoria material ou substancial da coisa 
julgada, a decisão transitada em julgado impacta diretamente o plano do 
direito material, fazendo surgir direitos que até então não existiam. A 
teoria material, segundo Allorio, caminha lado a lado com a ideia de que 
a jurisdição é meio para a solução de conflitos, através da criação da 
norma jurídica.169 Não por acaso, assim, a visão material da coisa julgada 
é compartilhada por Carnelutti, um de seus principais defensores.170  

Embora possa ser descrita de diversas maneiras diferentes, é certo 
que a visão material encontra suas origens em Savigny.171 O autor 
defendia a teoria da coisa julgada como ficção de verdade, preocupado 
com o modo como as relações de direito material eram afetadas pela 
sentença injusta.172 Ficaram plantadas, assim, as considerações teóricas 
que viriam a originar as teorias materiais da coisa julgada.173 

Para os teóricos substanciais, nenhum problema haveria na decisão 

                                                        
169 ALLORIO, Enrico. La cosa juzgada frente a terceros (1935). Madri 
(Espanha): Marcial Pons, 2014. Trad. de Maria Angélica Pulido Barreto. p. 27-
32. 
170 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Campinas: 
Servanda, 1999. v. 1.  p. 188-189. 
171 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 65. 
172 PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 54. 
173 Curiosamente, porém, alguns autores optam por enquadrar Savigny entre os 
teóricos processuais da coisa julgada, entendendo que essa “ficção” de verdade 
representaria, justamente, um vínculo processual que obriga o juiz da causa 
futura. Serve como exemplo de como a discussão sobre a teoria material e 
processual da coisa julgada é, muitas vezes, meramente semântica. Tal problema, 
causado pela “obsessão” da doutrina em destrinchar o sentido da expressão 
“ficção de verdade”, é destacado por NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada 
(2006). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Trad. de Antonio do Passo 
Cabral, p. 57. 
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justa, assim entendida como a decisão conforme ao direito material. A 
norma jurídica criada por essa sentença acaba passando despercebida, 
pois é mero acertamento de algo que já preexiste ao processo. Por outro 
lado, é na sentença injusta que a coisa julgada revela sua real natureza 
criativa, pois a situação gerada pela decisão injusta é diferente daquela 
que antecedeu o processo. Assim, ao estabelecer regra injusta, estaria o 
juiz também estabelecendo regra nova, o que seria prova de seu poder 
criador.174 

A ligação entre a visão monista do ordenamento jurídico e a teoria 
material da coisa julgada parece bastante clara, portanto. O direito é um 
só, seja ele originado pela lei, seja  pela decisão judicial; não há relevância 
na distinção entre o plano do direito material e o plano do direito 
processual. Ambos são apenas o plano do direito. Esse é o matiz geral das 
teorias materiais, mesmo que a formulação exata da tese varie de autor 
para autor. 

Por outro lado, para os adeptos da teoria processual a coisa julgada 
diz respeito exclusivamente ao processo, servindo apenas para vincular 
juízes subsequentes, independentemente da efetiva existência daquele 
direito no plano substancial.  

Segundo a teoria processual, o direito material existe em plano 
distinto e absolutamente autônomo ao do processo. Espécie de realidade 
supranatural, existente no plano das ideias e efetivamente inatingível.  Ao 
juiz caberia a atividade de buscar criar, por meio do processo, situação 
fática que se equipare àquela ditada pelo direito material. Se o juiz errar 
– quer dizer, se a sentença for injusta – a realidade do direito material 
permaneceria inalterada. A injustiça residiria apenas no plano processual. 
A sentença, assim, seria relevante apenas para o campo do direito 
processual, pois gera vínculo formal que obriga os juízes futuros a 
decidirem de certa forma; isso em nada afetaria o plano material.  

Por isso, a coisa julgada vincula juízes futuros e orienta a atuação 
do poder estatal, mas não afeta o plano do direito objetivo. Ela representa 
medida de organização da atuação do Estado e das decisões judiciais, mas 
nada diz sobre a existência do direito propriamente dito. A coisa julgada, 
antes de dizer qualquer coisa sobre o direito substancial, se afirma por sua 

                                                        
174 ALLORIO, Enrico. La cosa juzgada frente a terceros (1935). Madri 
(Espanha): Marcial Pons, 2014. Trad. de Maria Angélica Pulido Barreto. p. 16-
17. 
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autoridade perante os próximos juízes.175 Caso haja erro ou injustiça na 
decisão, o plano de direito material continuaria incólume, mesmo que a 
decisão lhe contrarie. 

Assim, a sentença que injustamente declara a inexistência de um 
direito que efetivamente existe no plano material não teria o condão de 
fazer esse direito desaparecer, mas o tornaria inacessível pela via judicial. 
Explica Neves que, de acordo com os adeptos da teoria processual, 
“quando a existência de um direito é negada – inclusive se injusta a 
sentença – êle não se exclui, mas qualquer tentativa de provar-lhe a 
existência perante os órgãos jurisdicionais é vã, chocando-se contra rem 
judicatam”.176 Quer dizer, de acordo com a teoria processual não há nada 
de substancialmente diferente entre as sentenças justas e injustas, pois 
ambas em nada afetam a realidade material, criando apenas vínculo para 
os juízes subsequentes. Aqui está a principal diferença da teoria material, 
ao menos na vertente defendida por Allorio, para quem a sentença justa 
apenas declara o direito, enquanto a injusta o cria. 

Questiona-se: se as principais teorias sobre a coisa julgada podem 
se enquadrar em uma dessas duas categorias, é possível apontar se o 
debate tem algum vencedor? Historicamente, sim. A teoria processual da 
coisa julgada tornou-se predominante em razão do número de adeptos,177 
embora pesquisadores de peso tenham aderido à teoria material, como 
Allorio,178 internacionalmente, e Fabrício,179 entre os pesquisadores 
brasileiros. Mas o consenso doutrinário nada diz sobre a correção de uma 
ou outra teoria – e justamente aí reside o problema. 

Como visto, as teorias material e processual da coisa julgada 
decorrem, em grande parte, se não integralmente, da questão da natureza 
monista ou dualista do ordenamento. Quem adota uma perspectiva 

                                                        
175 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil (1942). 
4. ed. Buenos Aires (Argentina): Roque Depalma, 1958. p. 401. 
176 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. 
p. 334-335. 
177 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 79-81. 
178 ALLORIO, Enrico. La cosa juzgada frente a terceros (1935). Madri 
(Espanha): Marcial Pons, 2014. Trad. de Maria Angélica Pulido Barreto. p. 11-
44. 
179 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 298-
301. 
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estritamente dualista, separando os fenômenos do direito material e do 
processo, tenderá a ver a coisa julgada como fenômeno exclusivamente 
dogmático e processual, que tem pouco a ver com a dita realidade do 
direito material. Já os autores que têm uma concepção monista tenderão 
a vê-la como fenômeno exclusivamente de direito material, pois este só 
se faria valer por meio da decisão judicial transitada em julgado, criadora 
de direitos. A questão é de premissas. Assim, a “vitória” da teoria 
processual é decorrência, na verdade, da hegemonia da teoria dualista. 

Na prática, porém, parece faltar algo de relevante às duas teorias. 
Nenhuma delas, sozinha, explica satisfatoriamente o fenômeno da coisa 
julgada. 

Para a teoria material da coisa julgada, os direitos não existem fora 
do processo. O juiz completa o caminho de positivação da norma e efetiva 
os direitos subjetivos, adequando a realidade material. A coisa julgada é 
o próprio direito substancial, portanto. Assim, a coisa julgada se 
transforma no elemento último e definitivo da tutela dos direitos, que só 
existe na jurisdição e no processo. A teoria material depende da crença 
numa visão excessivamente monista do ordenamento jurídico – o que, 
como visto, não procede. 

De outra parte, a teoria processual depende da crença no direito 
material como realidade natural, que pode ser considerada objetivamente 
verdadeira. Essa realidade seria inatingível pelos resultados do processo, 
mesmo que a injustiça se perpetuasse no tempo pela vinculação dos juízes 
futuros à sentença injusta. Ao mesmo tempo, fica o processo encerrado 
num artificialismo dogmático exagerado. Essa visão é inoportuna, já que 
“o Direito Processual nem prescinde nem pode prescindir em absoluto da 
realidade material. E que, portanto, para estudar a coisa julgada a partir 
do Direito Processual não é necessário isolá-la do mundo real, situando-
a em uma espécie de paraíso puramente dogmático. Nem sequer é preciso 
omitir toda referência a essa realidade para sustentar uma visão 
juspublicista da coisa julgada.”180 Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.  

Destaque-se não haver nada de novo na negação da utilidade 
dessas duas teorias. Já dizia Liebman que “a interminável polêmica entre 
teoria ‘materialística’ e ‘processualística’ da coisa  julgada (...), na própria 
impossibilidade de resolver-se, denuncia seu defeito inicial de 

                                                        
180 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada (2006). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. Trad. de Antonio do Passo Cabral. p. 55. 
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formulação”.181 De fato, o interesse no debate, hoje, é mais acadêmico do 
que prático. Demonstrar os problemas da tendência doutrinária de 
enquadrar a coisa julgada em um dos dois planos serve para esclarecer o 
problema de cada uma das duas proposições, permitindo concluir que a 
coisa julgada, mais do que qualquer outro instituto do processo, está 
situada no meio termo entre os dois campos.  
 

2.1.2. Os estudos sobre a coisa julgada no direito pátrio 
 
Os estudos sobre a preclusão e a coisa julgada, no direito pátrio, 

devem muito a Chiovenda. Embora a influência de Liebman seja 
inegável, e costume-se atribuir a ele a posição de “marco zero” na análise 
da coisa julgada, é em Chiovenda que se encontram os conceitos mais 
importantes, desde a separação da coisa julgada entre formal e material, 
seus efeitos positivo e negativo, até o próprio conceito de preclusão.  

Por isso, a análise deste item começa pelos italianos, seguindo para 
análise da discussão entre Barbosa Moreira e Baptista da Silva, para então 
analisar os conceitos de coisa julgada nas diferentes versões da lei 
processual pátria.  

Os autores acima mencionados certamente não foram os únicos a 
se debruçar sobre o complexo tema da coisa julgada. Escapa ao objetivo 
deste trabalho e aos limites deste capítulo a realização de análise 
pormenorizada e exaustiva – até porque, dado o complexo mosaico de 
opiniões que existem sobre o assunto no direito brasileiro, a opção pela 
exposição das ideias de um ou outro autor seria, inevitavelmente, 
aleatória. Assim, opta-se por falar sobre os autores que, historicamente, 
firmaram as premissas essenciais do debate. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
181 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Trad. de 
Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. p. 42. 
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2.1.2.1. Liebman: o “marco zero” 
 
No início do séc. XX, o estado da arte da doutrina da coisa julgada 

encontrava-se na obra de Chiovenda, para quem a coisa julgada seria um 
dos efeitos da sentença de mérito transitada em julgado, confundindo-se 
com o próprio bem da vida sobre o qual foi proferida a decisão.182 Assim, 
a coisa julgada estaria enquadrada entre os efeitos da sentença, assim 
como os comandos declaratório, constitutivo ou condenatório, 
representando uma das formas como a decisão transitada em julgado 
impactaria o mundo real.  

Nesse ponto, justiça seja feita, a obra de Chiovenda já havia 
representado avanço, pois desconstruiu a tendência de dizer que a coisa 
julgada seria a própria decisão transitada em julgado. Tal era a doutrina 
de Carnelutti, por exemplo, para quem “coisa julgada, então, significa a 
decisão de mérito que se obtém por meio de processo de cognição”.183 
Tal concepção deriva naturalmente da teoria da decisão como lei concreta 
do caso. A decisão transitada em julgado é a própria lei individual, que 
por sua vez é a própria coisa julgada. Irrelevante, em Carnelutti, a 
distinção entre a coisa julgada e  a decisão transitada em julgado, pois são 
ambas tratadas como um só fenômeno.                                                                                         

Essa concepção teórica foi predominante por muito tempo, e se faz 
presente até hoje no direito positivo nacional: o art. 6º, § 3º, da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (decreto-lei n. 4.657/42) 
dispõe que “chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de 
que já não caiba recurso”. Claríssima a influência da doutrina pré-
chiovendiana, que resulta em impropriedade técnica ainda não sanada no 
nosso direito positivo.184 

Chiovenda, então, desconstruiu a visão que predominava. A coisa 
julgada não seria a própria decisão transitada em julgado, mas um de seus 
efeitos. Recorde-se, como dito acima, que Chiovenda era ferrenho 
defensor da teoria processual da coisa julgada, negando ao juiz o poder 

                                                        
182 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil (1933). 
Campinas: Bookseller, 1998. Trad. Paolo Capitanio. p. 446-447. 
183 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Campinas: 
Servanda, 1999. v. 1.  p. 184-185. 
184 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Direito 
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 134. 
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de criar a norma jurídica do caso concreto. A decisão judicial 
representaria mera declaração individual daquilo que já existia em 
abstrato, o direito objetivo. Toda sentença surte efeitos que se projetam 
extraprocessualmente: a declaração, a constituição e a condenação. A 
coisa julgada seria, assim, o próprio efeito declaratório da decisão – nas 
palavras do próprio Chiovenda, “a coisa julgada é um bem da vida 
reconhecido ou negado pelo juiz”.185 

Esse é o estado da arte da doutrina antes de Liebman, cujos estudos 
representam espécie de marco zero na teoria brasileira da coisa julgada.186 
O trabalho do italiano exerceu influência inegável, inicialmente sobre a 
escola paulista de processo civil, quando esta ainda se encontrava em 
estado embrionário, e, nas décadas seguintes, sobre toda a 
processualística nacional.187  

Liebman constrói sua obra a partir de uma interlocução com o 
alemão Hellwig.188 Essencialmente,  Liebman critica a ideia de que a 
coisa julgada e a declaração emitida pelo juiz seriam a mesma coisa, o 
que representaria tendência doutrinária dominante em sua época. Tal 
correlação far-se-ia presente tanto em Hellwig quanto em Chiovenda (de 
quem Liebman foi discípulo)189 e até mesmo em Carnelutti, para citar 

                                                        
185 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil (1933). 
Campinas: Bookseller, 1998. Trad. Paolo Capitanio. v. 1. p. 452. 
186 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 76. 
187 A escola paulista de processo, segundo Jobim, é a mais antiga e influente linha 
de estudos sobre o processo civil no direito brasileiro, “montada sobre os 
auspícios dos conceitos trazidos pelo processualista italiano Enrico Tullio 
Liebman” (JOBIM, Marco Felix. Cultura, escolas e fases metodológicas do 
processo. 3. ed.. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 98-104). 
188 CABRAL, Antonio do Passo. Alguns mitos do processo II: Liebman e a coisa 
julgada. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 217, mar/2013, 
p. 51-52. 
189 LUCIO DOS SANTOS, Adriano; MATTOS, Bruno Ferreira Bini de; 
QUEIROZ, Fábio Henrique. A coisa julgada em Liebman. In: LEAL, Rosemiro 
Pereira. Coisa julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. 
p. 67. 
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apenas os autores lembrados nominalmente por Liebman.190  
Para o autor italiano, coisa julgada não é efeito da decisão, mas 

uma qualidade que se acopla ao conteúdo da decisão e a todos os seus 
efeitos – declaratórios, condenatórios e constitutivos – no momento em 
que ocorre o trânsito em julgado. Diferencia-se, assim, a imperatividade 
da sentença, que seria sua força obrigatória, de sua imutabilidade.191  

Segundo Grinover, nos comentários tecidos em atualização à obra 
de Liebman, essa posição doutrinária não encontrou respaldo na Itália, 
seu país de origem, mas foi muito bem recebida em território brasileiro.192  

O italiano Vellani, por exemplo, rejeita diretamente as concepções 
liebmanianas, especialmente a ideia de que a coisa julgada operaria sua 
autoridade sobre todos os efeitos da sentença. O único efeito passível de 
transitar em julgado, segundo Vellani, é o declaratório; os efeitos 
constitutivos e condenatórios tornar-se-iam imutáveis apenas enquanto 
“elementos consequenciais à declaração de certeza”.193 A imutabilidade 
destes efeitos seria suficientemente resguardada pela coisa julgada 
formal, que impedirá sua rediscussão no mesmo processo, enquanto a 
coisa julgada sobre a declaração impediria sua rediscussão em outros 
processos194.  

De fato, a obra de Liebman não revolucionou a concepção sobre a 
coisa julgada em seu país de origem, mas impactou diretamente tudo que 
se sabe sobre a coisa julgada no Brasil. Apenas recentemente torna-se 

                                                        
190 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Trad. de 
Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. p. 16. 
191 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Trad. de 
Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. p. 26-30. 
192 GRINOVER, Ada Pellegrini. Notas relativas ao direito brasileiro vigente. In: 
LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Trad. de 
Alfredo Buzaid e Benvindo Aires.  
193 VELLANI, Mario. Naturaleza de la cosa juzgada. Buenos Aires: EJEA, 1958. 
p. 70. No original: “el elemento constitutivo y el de condena no pueden ya ser 
postos em discusión, precisamente como elementos consecuenciales a la 
declaración de certeza”. 
194 VELLANI, Mario. Naturaleza de la cosa juzgada. Buenos Aires: EJEA, 1958. 
p. 71. 
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perceptível eventual insurgência ideológica contra o consenso, típico da 
doutrina tradicional, de ter Liebman sido o grande e exclusivo precursor 
de tais ideias. Exemplo disso é a obra de Cabral, que encontrou, em 
autores alemães anteriores a Liebman, algumas menções a ideias 
semelhantes às do mestre italiano.195 

 

2.1.2.2. Coisa julgada em Barbosa Moreira: situação jurídica gerada 
pela imutabilidade do conteúdo da sentença 
 

“Imutabilidade, pois: mas não ‘da sentença e dos seus efeitos’, 
como pretende Liebman, senão apenas da própria sentença”. 196 A frase é 
de Barbosa Moreira e resume bem a principal contribuição do autor ao 
estudo da coisa julgada. Embora Barbosa Moreira se insurja diretamente 
contra Liebman, o tempo mostrou que suas críticas foram mais um avanço 
nos estudos iniciados pelo professor italiano do que, tecnicamente, uma 
ruptura ideológica.197 

Barbosa Moreira aprimora a doutrina de Liebman apontando que 
existe diferença entre o conteúdo da sentença e seus efeitos. Para 
Liebman, tudo isso seria abarcado pela coisa julgada; para Barbosa 
Moreira, apenas o conteúdo seria imutável.198 A coisa julgada, afinal, 
opera-se apenas no plano do direito, do teor decisório (que, para Barbosa 
Moreira, pode ser declaratório, constitutivo e condenatório). Segundo o 
autor, “nenhuma sentença, seja qual for, é capaz, só por si, de produzir 
efeitos fora do mundo jurídico”.199 Ao falar em efeitos da sentença, o 
interlocutor já se posicionaria fora do mundo jurídico, segundo o autor. 

Dessa forma, seria apenas o conteúdo da sentença, regra jurídica 

                                                        
195 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 146-147. 
196 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Direito 
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 139. 
197 MONTANS DE SÁ, Renato. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 154. 
198 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Eficácia da sentença e autoridade da 
coisa julgada. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 34, 
abr/1984, p. 278. 
199 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Sentença executiva? Revista da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Rio de Janeiro: ABLJ, n. 24, jul-
dez/2003, p. 133. 
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individual e manifestação da atividade cognitiva no plano do direito, que 
se tornaria imutável. O conteúdo da sentença condenatória é a 
condenação, esta absorvida pela coisa julgada; seu efeito, que é o efetivo 
pagamento da dívida por meio da fase executória, não se torna imutável 
senão como consequência indireta da imutabilidade do conteúdo. Afinal, 
nada impede que, apesar de estabilizada a decisão judicial, a realidade 
social se altere em sentido distinto daquilo que foi decidido pelo juiz.  

Assim, a dívida previamente existente pode ser objeto de acordo 
em que o credor renuncia à pretensão; o casamento judicialmente desfeito 
pode ser novamente contraído; o contrato que o juiz anulou pode voltar a 
ser firmado. Tudo isso, segundo Barbosa Moreira, são os efeitos da 
decisão judicial, que se distinguem de seu conteúdo e não são englobados 
pela mesma imutabilidade, pois podem ser objeto de livre disposição 
pelas partes.  

O conteúdo da sentença é a norma jurídica abstrata; o efeito da 
sentença é seu impacto concreto no mundo real (as “alterações que a 
sentença produz sobre as relações jurídicas existentes fora do processo”, 
nas palavras de Mesquita)200. Apenas os primeiros são passíveis de 
transitar em julgado; assim, numa sentença constitutiva em ação de 
revisão de aluguel, a norma constitutiva que define o valor devido se torna 
imutável, mas não os impactos dela no mundo real, que são de livre 
disposição das partes. 

Disso decorre que a coisa julgada, em Barbosa Moreira, não é 
propriamente uma qualidade da decisão transitada em julgado, mas uma 
situação jurídica, modificando a relação que existia até então entre as 
partes por meio da regra jurídica individual recém-criada. “O trânsito em 
julgado é, pois, fato que marca o início de uma situação jurídica nova, 
caracterizada pela existência da coisa julgada – formal ou material, 
conforme o caso”; por isso a coisa julgada não poderia ser equiparada à 
autoridade estatal que lhe dá lastro, nem à própria decisão transitada em 
julgado, mas sim à “situação jurídica que passa a existir após o trânsito 
em julgado”.201 Situação justamente porque seus efeitos são mutáveis 
pelas partes. 

 
 

                                                        
200 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 2. 
201 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Direito 
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 146. 
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2.1.2.3. Coisa julgada em Baptista da Silva: qualidade da eficácia 
declaratória da sentença 

 
O próximo passo é analisar as críticas tecidas por Baptista da Silva 

às observações de Barbosa Moreira, que trazem enorme influência. Os 
dois processualistas concordam sobre o conceito de coisa julgada como 
qualidade de que se reveste o conteúdo da sentença, mas discordam 
frontalmente sobre o que é esse conteúdo.  

Para Baptista da Silva, então, a coisa julgada não é a própria 
decisão, nem é um de seus efeitos, mas sim uma qualidade. Nesse ponto, 
o autor está alinhado a Liebman e a Barbosa Moreira. Sua discordância, 
especialmente com este último, começa quando defende que tal qualidade 
se acopla especificamente ao conteúdo declaratório da decisão, 
excluindo de sua incidência os demais conteúdos – que, para Baptista da 
Silva, poderiam ser constitutivos, condenatórios, mandamentais e 
executivos.202  

A discussão entre os dois autores é bastante complexa e exige 
explicação mais detida das premissas. Baptista da Silva é crítico ferrenho 
daquilo que chama de paradigma racionalista, que implica a separação 
rígida entre o mundo das normas e outro mundo dos fatos.203 As normas 
são, também, parte da realidade social e não preexistem em universo 
separado. Essa total impossibilidade de separar normas e fatos se refletiria 
também na atividade judicial: para Baptista da Silva a sentença não tem 
qualquer conteúdo jurídico interno além da mera declaração, que transita 
em julgado. Os demais conteúdos são, todos eles, eficácias externas (que, 
nem por isso, deixam de ser conteúdo da decisão). O apego à ideia de que 
a sentença judicial não poderia ter nenhum conteúdo além do intelectual 
seria consequência do apego à ideia de cognitio como única atividade da 
jurisdição, excluído o poder executivo.204  

Na verdade, para Baptista da Silva a eficácia da decisão, assim 
entendida como a potencialidade de surtir efeitos no mundo real, é 
também parte de seu conteúdo. Tome-se como exemplo a sentença 

                                                        
202 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral 
do processo civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 226-246. 
203 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma 
racionalista. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. passim. 
204 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Jurisdição e execução na tradição 
romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. passim. 



84 
 

constitutiva: o ato de modificar determinada relação jurídica, que é 
caraterístico desse tipo de decisão, não é externo ao conteúdo constitutivo 
“normativo”. O ato de modificar é, segundo o autor, parte integrante da 
própria decisão. Apenas a relação jurídica já modificada é que seria 
externa à decisão e por isso representaria um de seus efeitos. 

De acordo com Baptista da Silva, entender que a coisa julgada se 
acopla ao conteúdo constitutivo, mas não aos efeitos constitutivos, 
significa aderir à divisão artificial entre o mundo dos fatos e o mundo do 
direito. A premissa implícita nessa ideia é que haveria uma 
constitutividade-conteúdo, que se torna imutável, e outra 
constitutividade-eficácia, imune à coisa julgada. O conteúdo decisório 
geraria efeitos distintos dele (conteúdo condenatório que gera efeitos 
condenatórios, conteúdo constitutivo que gera efeitos constitutivos, e 
assim por diante). 

 Isso, segundo Baptista da Silva, não procede; não existe mera 
constituição, condenação, mandamentalidade ou execução em abstrato, 
no “mundo dos direitos”. A eficácia condenatória da sentença é parte do 
conteúdo da sentença. Não haveria conteúdo executivo intelectual 
desvinculado da eficácia executiva. Assim, a potencialidade de impactar 
o mundo real, que Barbosa Moreira chamaria de “eficácia” é, para 
Baptista da Silva, o próprio conteúdo da sentença. O conteúdo da decisão 
não precisa ficar relegado eternamente ao mundo das ideias, pois a 
atividade executiva é parte intrínseca da decisão judicial.205 

Isso nada diz sobre os efeitos da decisão, suas consequências 
práticas, que são amplamente mutáveis com ou sem o trânsito em julgado, 
no que Barbosa Moreira e Baptista da Silva concordam. O exequente pode 
perdoar a dívida; as partes divorciadas pela decisão judicial podem voltar 
a contrair matrimônio; o contrato anulado pode voltar a ser assinado. A 
decisão judicial não retira a livre vontade das partes de disporem de seus 

                                                        
205 Barbosa Moreira e Baptista da Silva jamais chegariam a um consenso sobre 
esse ponto porque, como se percebe, sua divergência está baseada nas premissas 
filosóficas adotadas por cada autor. Segundo Barbosa Moreira, embora se 
reconheça uma relação íntima entre conteúdo e efeito do ato jurídico, “de modo 
algum significa isso que o efeito produzido pelo ato se identifique ou se confunda 
com o respectivo conteúdo, ou faça parte desse conteúdo. O efeito é algo que está 
necessariamente, por definição, fora daquilo que o produz, quer se trate de fato 
natural, quer de ato jurídico. Padece de contradição a idéia de um efeito "incluso" 
no ato jurídico.” (BARBOSA MOREIRA, Conteúdo e efeitos da sentença: 
variações sobre o tema. In: ______. Temas de direito processual (quarta série). 
São Paulo: Saraiva, 1989. p. 175-183). 
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direitos. A discussão gira apenas em torno da eficácia e do conteúdo: para 
Barbosa Moreira, as cinco categorias de sentença podem se manifestar 
enquanto conteúdo (normativo, interno) e enquanto eficácia (fática, 
externa), e apenas o conteúdo seria apto a transitar em julgado. Já para 
Baptista da Silva, conteúdo e eficácia são sempre sinônimos, justamente 
porque o imperium, a aptidão para surtir efeitos práticos, é parte indelével 
da atividade judicial. 

Se não há diferença entre conteúdo e eficácia, como explica 
Baptista da Silva, então, a mutabilidade dos efeitos da decisão, que 
escapam à coisa julgada? Simples: limitando objetivamente a coisa 
julgada ao núcleo declaratório, que está presente em toda decisão. A 
declaração, o ato sentencial que pronuncia o direito, declarando que a lei 
incidiu e é aplicável a determinada situação, é a única parte da decisão 
apta a transitar em julgado.206 Por consequência, e apenas dessa forma 
indireta, o restante do conteúdo da decisão adquire sua imutabilidade – 
que é, porém, muito mais frágil e submetida à vontade das partes. 

A discussão é complexa e um tanto árida, de modo que um 
exemplo pode ajudar a ilustrar o que se diz. Tome-se a decisão de natureza 
mandamental. Tal decisão carrega em si: conteúdo declaratório, na forma 
da regra individual e concreta em que está declarado o direito ao 
mandamento; conteúdo (ou eficácia) mandamental, a potencialidade de 
produzir modificação no mundo real; e o efeito mandamental, que é o 
efetivo cumprimento da ordem por meio do poder estatal (o que Baptista 
da Silva chamaria ação de direito material). Perceba-se que o conteúdo 
mandamental, em Baptista da Silva, não é a norma mandamental. A 
norma é declaratória. O conteúdo mandamental é a próprio eficácia 
mandamental. O autor nega, assim, a distinção entre conteúdo e eficácia. 

O que está sujeito à coisa julgada, então, é apenas o conteúdo 
declaratório. Se o réu efetuar pagamento voluntário antes do início da fase 
de cumprimento de sentença, a obrigação estará extinta em virtude do 
pagamento, o que extinguirá tão somente o efeito condenatório, mas em 
nada afetará a condenação em si, pois protegida pela eficácia declaratória 
transitada em julgado. Do contrário, como bem aponta Baptista da Silva, 
o réu que paga a obrigação poderia alegar o pagamento como causa 
extintiva da própria condenação e, paradoxalmente, exigir de volta os 
valores pagos (!). Na verdade, a realização do pagamento extingue o 

                                                        
206 BAPTISTA DA SILVA, Ovidio. Conteúdo da sentença e coisa julgada. In: 
______. Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 172. 
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efeito que derivou da condenação, mas em absolutamente nada atinge a 
condenação propriamente dita, pois esta continua válida e segue 
vinculando juízes futuros, impedindo a prolação de decisão contraditória. 

Da mesma forma, para esclarecer a questão com outro exemplo, a 
decisão mandamental. Imagine-se sentença de procedência em ação que 
busca o cumprimento de obrigação de não fazer. O conteúdo declaratório 
da decisão instituirá a regra jurídica individual que contém o direito do 
autor de exigir que o réu deixe de fazer algo; a eficácia mandamental, 
contida também na decisão, será o comando judicial, elemento imperativo 
da decisão; e o efeito mandamental será a tutela inibitória propriamente 
dita, esta última, como bem afirma Marinoni, localizada já não no plano 
do processo, mas no direito material.207 

A única situação em que há coincidência entre conteúdo e efeito é 
no caso do exercício de ação meramente declaratória. É o caso da ação de 
investigação de paternidade para fins meramente registrais, por exemplo, 
ou a ação declaratória de inexistência de débito. “O que se quer com a 
pretensão declaratória é precisamente que o Juiz declare a existência ou a 
inexistência de relação jurídica e o verbo declarar é conteúdo e efeito da 
sentença”.208 Por sua própria natureza, a pretensão à tutela meramente 
declaratória é aquela em que a criação da norma jurídica individual, que 
acerta o direito, se basta em si própria, e surte efeitos extraprocessuais 
porque a sentença é, além de norma individual, um fato. 
 

2.1.3. Conceito de coisa julgada 
 
O que se retira de mais precioso da discussão que antecede este 

item é a dificuldade histórica de encontrar consenso sobre a coisa julgada, 
notadamente porque o debate ocorre em nível muito mais semântico do 
que propriamente prático. De fato, como corretamente aponta Guerra 
Filho, a preocupação com a “natureza” da coisa julgada “só se concebe 
num ambiente intelectual ainda sob o influxo da concepção helênica de 
uma ordem cósmica imutável, onde a ‘essência’ das coisas determina a 
                                                        
207 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  
208 BAPTISTA DA SILVA, Ovidio. Conteúdo da sentença e coisa julgada. In: 
______. Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 172. 
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posição que elas aí necessariamente ocupam, o que é de um imobilismo 
extremamente conservador”.209 Além disso, a busca pela natureza da 
coisa julgada distorce o fenômeno, que não é nada além de uma opção de 
política processual, que em si nada tem de natural. 

Embora algum nível de precisão teórica seja indispensável, é muito 
mais útil para o sistema que a coisa julgada, entendida como a autoridade 
que torna imutável aquilo que foi debatido num processo, seja pensada a 
partir de viés prático. Nesse sentido, a rivalidade histórica entre as teorias 
materiais e processuais tem pouco a acrescentar. São apenas formas 
teóricas distintas de explicar o mesmo fenômeno, partindo de premissas 
diferentes. Na prática, pouco importa se o juiz se sente obrigado a 
respeitar a decisão anterior porque o direito objetivo foi modificado ou se 
a vinculação é meramente processual. Relevante é apenas saber que a 
obrigação existe.  

Essa relevância é frequentemente observada pelos estudiosos da 
coisa julgada no common law, que dedicam poucas linhas à teorização 
sobre a coisa julgada, e muito mais sobre os problemas práticos que 
surgem de sua operacionalização, bem como suas consequências sobre a 
economia, eficiência e consistência na prática judicial.210 

 

2.1.3.1. Função da coisa julgada na realização dos direitos: elo entre o 
acertamento do direito (autoridade) e o provimento efetivo (eficácia) 

 
Essencial para compreensão da imutabilidade trazida pela coisa 

julgada é a análise das duas formas como se manifesta a decisão judicial. 
A decisão, assim como o direito, depende de aceitação social para que 
surta efeitos. Seu valor não reside em qualquer característica que pertença 
à sua natureza, porque ela não tem nada de natural. A decisão tem 
autoridade e é imutável porque os indivíduos que compõem determinada 

                                                        
209 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Reflexões a respeito da natureza da coisa 
julgada como problema filosófico. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, v. 58, abr-jun/1990, p. 248. 
210 Nesse sentido, BONE, Robert. Preclusion. Procedural Law and Economics 
(Edward Elgar), Law and Economics Research Paper. Texas (EUA): University 
of Texas Law, v. 207, mai/2011.  Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1844568, CASAD, Robert C.; CLERMON, Kevin M.. 
Res judicata: a handbok on its theory, doctrice and practice. Carolina do Norte 
(EUA): Carolina Academic Press, 2011, e SHAPIRO, David L. Civil procedure: 
preclusion in civil actions. Nova York (EUA): Foundation Press, 2011. 

https://ssrn.com/abstract=1844568
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sociedade optam, mesmo que implicitamente, por tratá-la como tal. 
A atividade do juiz, mesmo quando meramente declaratória, tem 

caráter criativo. O juiz parte do plano do direito material, onde os 
cidadãos resolvem seus conflitos sem a atuação do Judiciário, para 
devolver a ele algo diferente do que lá encontrou. As partes do processo 
agora veem-se diante da decisão transitada em julgado, que é diferente da 
solução que as partes teriam dado ao assunto se tivessem operado solução 
autônoma. O que leva essa decisão a ser respeitada, a ter mais valor, 
sociologicamente, do que a resposta que surgiria organicamente do plano 
do direito material, é justamente a coisa julgada. 

Estudar o que a decisão judicial tem de diferente, o que ela tem de 
peculiarmente seu que a diferencia das demais interpretações do direito 
feitas por não-juízes, significa trabalhar com dois problemas. Há a 
questão do reconhecimento da existência racional da decisão no mundo 
jurídico, que representa sua aceitação social e, especialmente, a força 
vinculante que ela exerce sobre juízos futuros. Além disso, há também o 
problema das consequências práticas da decisão, dos meios de execução 
do que foi decidido para tornar concreta a tutela dos direitos declarada 
pelo juiz (pois de nada adiantaria decisão que é aceita como vinculante 
mas não surte efeitos práticos fora do processo).211 Em outras palavras, o 
reconhecimento da existência da decisão como elemento racional e de sua 
efetivação prática no mundo real. São esses os elementos de acertamento 
da ação e de provimento efetivo, que são intrínsecos a qualquer decisão 
judicial.212  

De acordo com o paradigma da nulla executio sine titulo, que 
orientou o pensamento jurídico nacional por décadas, o provimento 

                                                        
211 Esse problema é de certo modo universal, discutido também pela doutrina 
norte-americana: “Aqueles que dedicam seu esforço ao estudo das decisões, e 
especialmente aqueles que se preocupam com as consequências das decisões nas 
relações entre juízos distintos, frequentemente traçam distinção entre os 
problemas de ‘reconhecimento’ e os problemas de ‘execução’da decisão. Os 
termos são usados para distinguir entre as consequências daquela decisão em feito 
subsequente (‘reconhecimento’) e a possibilidade, além da existência de técnicas 
para, a satisfação da tutela do direito contida na decisão (‘execução’).” 
(SHAPIRO, David L. Civil procedure: preclusion in civil actions. Nova York 
(EUA): Foundation Press, 2011. p. 5. Tradução livre.) 
212 MELLO E SOUZA, Eduardo de. Medida cautelar: retorno às origens. In: 
LAMY, Eduardo; ABREU, Pedro Manoel; MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro 
(org.). Processo civil em movimento: diretrizes para o novo CPC. Florianópolis: 
Conceito, 2013. p. 297. 
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efetivo deveria sempre suceder o acertamento da ação. Quer dizer, a 
decisão só poderia ser executada depois de transitada em julgado a 
sentença que declarasse definitivamente o direito. Essa visão foi posta em 
xeque, em grande parte, pela criação jurisprudencial e legislativa de 
medidas que tutelam situações urgentes e, em atenção à necessidade de 
tutela célere dos direitos, invertem a ordem dos fatores, provendo 
efetivamente o direito antes de definitivamente acertada a ação. É o caso 
das tutelas provisórias de urgência, cautelares e antecipadas, e das tutelas 
da evidência (para usar a terminologia do CPC de 2015). O problema da 
nulla executio sine titulo e sua superação não são objeto deste trabalho, 
mas servem como demonstração da proximidade que existe entre o 
acertamento da ação e o provimento efetivo.  

Historicamente, as duas esferas são rotineiramente tratadas por 
diversos nomes na doutrina. Muito comum é vê-las referidas como coisa 
julgada (o acertamento da ação tornado definitivo) e eficácia (a aptidão 
da decisão para surtir efeitos). “A eficácia da sentença não se confunde 
com a sua autoridade. São conceitos distintos. Eficácia é aptidão para 
produção de efeitos. Autoridade é a sua indiscutibilidade e imutabilidade, 
isto é, é a coisa julgada.”213 Assim, a coisa julgada, autoridade da decisão, 
é bastante diferente da sua imperatividade. Não é possível confundir a 
autoridade da decisão com o seu efeito, “o poder de mando com a ordem 
emanada de quem manda”.214 

De fato, embora as duas facetas existam separadamente, são ambas 
imprescindíveis para a adequada compreensão do impacto que a decisão 
tem sobre a esfera do direito substancial. A decisão indiscutível que não 
tem nenhuma carga de provimento efetivo se torna simples elucubração 
teórica.215 Por outro lado, a decisão que carregue apenas provimento 
efetivo e nenhum acertamento estará eternamente aberta à rediscussão, e 

                                                        
213 MARINONI, Luiz Guilherme. Eficácia da sentença (imperatividade) e 
autoridade da coisa julgada (indiscutibilidade). Soluções Práticas. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 1, out/2011, p. 445. 
214 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil (1942). 
4. ed. Buenos Aires (Argentina): Roque Depalma, 1958. p. 401. 
215 A sentença meramente declaratória, a despeito do que possa parecer à primeira 
vista, não é exemplo de sentença onde há apenas acertamento da ação, sem 
provimento efetivo. A peculiaridade desse tipo de ação é que o provimento ocorre 
apenas no plano das ideias, de forma que, para ser prestada a tutela declaratória, 
a sentença definitiva basta. 



90 
 

não trará segurança jurídica. Embora indissociáveis na prática, porém, é 
certo que ambas as esferas podem – e, por uma questão de clareza, devem 
– ser estudadas em separado. O objeto deste trabalho é apenas o 
acertamento da ação. 

A distinção entre essas duas esferas é intrinsecamente relacionada 
à realização concreta da decisão, que teria pouca ou nenhuma importância 
se fosse desvinculada da preocupação com sua efetivação. Essa 
peculiaridade historicamente não passou despercebida pelos juristas do 
common law, sistema que opera fundamentalmente sob a premissa de que 
remedies precede rights, ou seja, não se pode dizer existente um direito 
se não houver forma adequada de tutela (ubi remedium, ubi ius).216 Por 
outro lado, a forma como o civil law teorizou as categorias de direito 
objetivo e subjetivo pode distorcer a visão do estudioso desses 
fenômenos, induzindo a uma visão científica do direito que o aproxima, 
equivocadamente, do estudo das ciências naturais.217 

Defender essa divisão entre acertamento da ação e provimento 
efetivo não significa reavivar o paradigma racionalista, da separação 
absoluta entre o mundo dos direitos e o mundo dos fatos. Recorda-se a 
premissa fundamental sustentada no primeiro capítulo: o impacto do 
processo sobre o plano do direito material se dá especialmente pela 
autoridade da decisão dada pelo juiz perante as relações sociais. 
Julgamentos proferidos pelo Judiciário tendem a se firmar no tempo e no 
espaço, não por serem substancialmente corretos ou legítimos, mas em 
razão da autoridade de quem os profere.  

Os direitos não existem enquanto fenômeno natural, mas apenas 
na medida em que são efetivamente respeitados pelos indivíduos.218 Por 

                                                        
216 DEDEK, Helge. From norms to facts: the realization of rights in common and 
civil private law. McGill Law Journal. Montreal (Canadá). v. 56, n. 1, dez/2010. 
p. 79-80. 
217 Isso não significa rejeição do positivismo enquanto ferramenta descritiva do 
direito. Mas as ferramentas positivistas, especialmente na vertente da “teoria 
pura” de Kelsen, naturalmente sucumbem se forem utilizadas para qualquer coisa 
além daquilo que foram desenhadas para fazer, isto é, dizer o que é o direito e 
descrevê-lo em abstrato. Vide, por exemplo, a incerteza que paira sobre a teoria 
kelseniana da decisão, que simplesmente outorga ao juiz poder discricionário 
absoluto. 
218 Aspecto frequentemente esquecido do positivismo kelseniano é sua premissa 
fundamental de que o ordenamento jurídico, mesmo quando estudado a partir de 
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isso, o próprio acertamento do direito deve ser visto não como uma 
categoria supranatural que reflete a aplicação concreta de um direito 
objetivo pré-existente, mas como resultado fático da atividade intelectual 
realizada pelo juiz, enquanto aceita por toda a comunidade (seja pela sua 
legitimidade argumentativa, seja pela autoridade da força estatal que lhe 
serve de lastro). 

A parte que teve seu direito desrespeitado recorre ao Judiciário 
para viabilizar o uso da força, que lhe foi retirado pelo Estado quando da 
proibição da autotutela.219 Quando surge a crise de direito material que 
faz necessária a atuação do Judiciário, é preciso que a resposta dada pelo 
juiz sobre o problema jurídico seja mais efetiva do que a de qualquer outra 
pessoa. Por isso, o sistema empresta à decisão do juiz a sua autoridade e 
empresta meios de coação que garantam sua eficácia, que pode ser 
defendida por meio da força coercitiva estatal, produzindo forçosamente 
seus efeitos.  

A coisa julgada é política processual, tornando imutável o 
elemento imperativo da decisão para trazer segurança jurídica no futuro. 
Embora não seja impossível imaginar um sistema jurídico em que não 
haja a presença da coisa julgada, os exemplos que se encontram são 
sempre de sistemas relativamente primitivos; na complexa sociedade 
moderna, a coisa julgada se tornou pressuposto de funcionamento do 
sistema.  

Hoje não há como conceber a existência da autoridade judicial se 
todos os julgamentos puderem, a qualquer tempo, ser questionados e 
reabertos pelas partes interessadas. Nesse sentido, a coisa julgada, embora 
não seja característica essencial da sentença e só exista nos ordenamentos 
jurídicos onde expressamente prevista, tornou-se pressuposto necessário 
para a existência dos sistemas jurídicos, ao menos na forma como os 
concebemos no mundo democrático moderno.220 

                                                        
uma perspectiva científica, só pode ser considerado existente quando tiver um 
mínimo de eficácia. (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito (1960). 7. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006. Trad. de João Baptista Machado. p. 8) 
219 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 348-349. 
220 MITIDIERO, Daniel. Coisa julgada, limites objetivos e eficácia preclusiva. 
In: ______; ZANETI JR., Hermes (org.). Introdução ao estudo do processo civil: 
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2.1.3.2. Definição de coisa julgada 
 

Como bem colocado por Barbosa Moreira, “a coisa julgada é 
instituto de função essencialmente prática, que existe para assegurar 
estabilidade à tutela jurisdicional dispensada pelo Estado”.221 Por isso, 
preocupações de ordem excessivamente teórica estão fadadas ao 
insucesso e à fragmentação que, historicamente, é característica de 
quaisquer estudos sobre a coisa julgada. A preocupação em definir a coisa 
julgada deve partir de uma leitura de sua função prática dentro do sistema 
jurídico como um todo – e só. 

O que importa na coisa julgada é justamente sua característica de 
ligação entre o direito material e o direito processual. Exatamente por 
serem imutáveis, os julgamentos proferidos pelo Judiciário geram na 
população a expectativa de refletirem aquilo que as autoridades 
considerarão, perenemente e para todos os fins, o “verdadeiro” direito. 
Impacta-se, assim, a realidade das relações sociais. Essa é a manifestação 
prática da coisa julgada, a consequência social dessa qualidade que se 
acopla à decisão judicial. 

Quer dizer, a autoridade de coisa julgada é uma qualidade que se 
acopla à decisão, não a decisão propriamente dita. Liebman tem razão, 
nesse ponto. Mas é essencial perceber a razão que assiste, também, a 
Baptista da Silva. Justamente por representar o elo entre o direito 
declarado pelo juiz e a manifestação concreta do fenômeno jurídico, a 
coisa julgada se acopla ao elemento declaratório da decisão. Este é que 
se torna estável, gerando vínculo aos juízes futuros e afetando o plano do 
direito material, sem prejuízo de que seja modificado o restante do 
conteúdo da sentença (ou seja, suas eficácias que vão além da mera 
declaração, de acordo com as relações sociais que realmente acontecerem. 

Não há contradição nesse amálgama entre Liebman e Baptista da 
Silva. A obra de ambos os autores, ligadas pelo trabalho de Barbosa 
Moreira, serve como acréscimo gradual à construção de uma definição 
sobre a coisa julgada. A insurgência principal de Liebman não se deu 
contra a limitação da qualidade da coisa julgada ao efeito declaratório, 
mas contra a equiparação das duas – ou seja, a tendência até então 
dominante de dizer que a coisa julgada seria o próprio “efeito 

                                                        
primeiras linhas de um paradigma emergente. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris, 2004. p. 188-189. 
221 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada. Direito 
processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 135. 
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declaratório”. Coisa julgada é uma qualidade, uma característica que se 
enquadra à decisão – essa a principal contribuição de Liebman para a 
doutrina brasileira.  

O essencial é compreender que definir a coisa julgada como 
qualidade que se acopla apenas ao conteúdo declaratório não implica 
afirmar haver confusão absoluta entre coisa julgada e declaração. Esse 
ponto é muito menos controverso do que as discussões doutrinárias levam 
a crer.222 

De toda forma, o conceito de coisa julgada aqui defendido se 
amolda razoavelmente bem às ideias de Mitidiero, para quem a coisa 
julgada é “uma qualidade da força declaratória, incrustada na sentença de 
mérito, destinada a produzir a indiscutibilidade desta certificação judicial. 
Portanto, um estado de cristalização do decisum, uma blindagem que 
envolve a verba judicial em seu aspecto declaratório com o fim específico 
de tornar todas as contestações acerca irrelevantes juridicamente (...)”.223 

                                                        
222 Essa observação põe em xeque a própria ideia de que Liebman teria sido 
realmente o “marco zero” dos estudos da coisa julgada, como se apontou acima 
(item 2.1.2.1, supra). Embora a influência do autor dentro da doutrina brasileira 
não possa ser menosprezada, o ineditismo da “descoberta” de Liebman, quando 
disse que a coisa julgada não é a própria decisão mas um efeito dela, já foi objeto 
de críticas pela doutrina brasileira. Segundo pesquisa bibliográfica feita por 
Cabral, diversos autores alemães já haviam tecido críticas ao tratamento da coisa 
julgada como sinônimo do efeito declaratório da decisão (CABRAL, Antonio do 
Passo. Alguns mitos do processo II: Liebman e a coisa julgada. Revista de 
Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 217, mar/2013, p. 54-56.) A crítica 
de Senra vai ainda mais além: o próprio texto de Liebman leva a crer que Helwig 
defendia ser a coisa julgada uma qualidade do efeito declaratório – ou seja, 
Helwig, se lido corretamente, concordava desde o início com a crítica que 
Liebman lhe dirigiu, e o problema todo era, no fundo, meramente semântico 
(SENRA, Alexandre. A coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015: 
premissas, conceitos, momento de formação e suporte fático. 2016. 322 f. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito 
Santo. p. 74.) Assim, a adoção de Liebman como paradigma para dizer que a 
coisa julgada é uma qualidade e não um efeito se deve muito mais ao modo como 
sua obra foi recebida pela doutrina brasileira do que, propriamente, ao absoluto 
ineditismo de sua teoria. 
223 MITIDIERO, Daniel. Coisa julgada, limites objetivos e eficácia preclusiva. 
In: ______; ZANETI JR., Hermes (org.). Introdução ao estudo do processo civil: 
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Esse conceito abarca as principais notas aqui defendidas: a coisa julgada 
como qualidade e sua limitação ao conteúdo declaratório da decisão, que 
é premissa para todo o restante de seu conteúdo. 

Não há utilidade em enquadrar esse conceito em algum dos 
extremos na dicotomia entre as teorias materiais e processuais da coisa 
julgada, descritas acima.224 À primeira vista, ele pode parecer estar 
próximo das teorias processuais, já que essa imutabilidade que reveste a 
eficácia declaratória se faz relevante especialmente enquanto óbice à 
propositura de segunda demanda idêntica. Mas, a partir da quebra na 
barreira entre as visões dualista e unitária do ordenamento jurídico, para 
entender que direito e processo existem como realidades distintas que 
enfrentam inevitável imbricamento, fica claro que esse vínculo processual 
gera também consequências práticas para fora do processo, que 
equivalem, em tudo, à “criação” de novos direitos no plano material.  

Assim, não é errado dizer, como fazem os defensores da teoria 
substancial, que a declaração de certeza transitada em julgado “constitui 
uma nova fonte, ou título, de regulação da relação substancial”.225 De 
fato, a coisa julgada impacta o cenário do direito substancial porque é fato 
ocorrido no mundo que modifica o modo como as pessoas se comportam 
– aquele que foi beneficiado pela decisão favorável poderá comportar-se 
como titular do direito material justamente porque sabe que a coisa 
julgada cria vínculo substancial, que deverá ser respeitado pelos juízes 
subsequentes. 

Ao mesmo tempo, porém, é correto afirmar ser a coisa julgada 
vínculo eminentemente processual. Vale citar diretamente as palavras de 
Nieva-Fenoll: “A sentença, quer queira quer não, muda o cenário prévio 
ao processo. E ainda que aquilo que era branco continue sendo branco, se 
a sentença declara que é negro, não que seja ou passe a ser negro, mas que 
será negro para o próximo juiz. Por conseguinte, a sentença cria uma 
realidade virtual, às vezes alijada da material.”226 Ou seja, ao criar vínculo 

                                                        
primeiras linhas de um paradigma emergente. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris, 2004. p. 201. 
224 V. item 2.2.1, supra. 
225 VELLANI, Mario. Naturaleza de la cosa juzgada. Buenos Aires: EJEA, 1958. 
p. 124. 
226 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada (2006). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. Trad. de Antonio do Passo Cabral. p. 58. 
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processual, a coisa julgada afeta a realidade material.  
Por isso, não é possível determinar a coisa julgada como fenômeno 

exclusivamente processual ou material; e, a bem da verdade, sob essa 
ótica as duas teorias se tornam basicamente idênticas. Precisas, nesse 
sentido, as palavras de Theodoro Jr.: “O certo é que, com ela, no plano 
material, a relação jurídica entre os litigantes reveste-se de certeza, 
tornando-se indiscutível. E no plano processual, extingue-se o direito de 
ação e o poder jurisdicional para reabrir qualquer novo processo em torno 
da lide e das questões definitivamente decididas.”227 

A coisa julgada pode contrariar a realidade material e o faz gerando 
vínculo que obriga o juiz do segundo caso. A discussão filosófica sobre 
as visões materiais e processuais pouco servem para acrescentar ao trato 
prático da matéria. Melhor é aceitar que a coisa julgada nasce como 
fenômeno processual (relação entre juízos), mas só pode ser 
adequadamente compreendida, em toda a complexidade de suas diversas 
manifestações, se for pensada a partir de seu impacto no plano material. 
Assim, embora a teoria aqui defendida possa ser vista como 
predominantemente processual, é equivocado rejeitar o impacto que a 
coisa julgada exerce sobre o direito objetivo como efetivamente se 
manifesta na vida social. 
 

2.1.3.3. Coisa julgada formal: descartando um conceito inútil 
 

Parte integrante dos estudos sobre a coisa julgada é a tradicional 
divisão entre coisa julgada formal e material. De acordo com a doutrina 
tradicional, a primeira seria pressuposto da segunda: a coisa julgada 
formal representaria a indiscutibilidade da sentença dentro do processo, e 
a coisa julgada material, a qualidade de que se reveste o conteúdo do que 
foi decidido pelo juiz, para fora do processo.  

Haveria, assim, ao menos três níveis de estabilidades dentro de um 
processo: a preclusão, aplicada a atos processuais isolados; a coisa 
julgada formal, espécie de estabilidade aplicável a toda e qualquer 
sentença passada em julgado, impedindo sua rediscussão naqueles 

                                                        
227 THEODORO JR., Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e 
interpretação. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 167, 
jan/2009. p. 21. 
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mesmos autos, por meio da interposição de recurso; e, por fim, a coisa 
julgada material, que se aplicaria exclusivamente às sentenças de mérito, 
tornando indiscutível para fora do processo a matéria jurídica decidida 
pelo juízo da causa. 

O conceito de coisa julgada formal, assim como o de preclusão, 
deriva – mais uma vez! – da obra de Chiovenda.228 Para o autor, “antes 
da sentença do juiz, [a preclusão] age por meio da prefixação dum ponto 
até o qual é possível e além do qual não é mais possível introduzir novos 
elementos de cognição, propor novos pedidos e exceções.”229 Nessa linha, 
a coisa julgada formal é a preclusão máxima, a última que ocorre dentro 
do processo e torna imutáveis, dentro dele, as questões apreciadas pelo 
juiz. Haveria coisa julgada meramente formal em todas as decisões que 
não resolvem o mérito.  

Assim colocadas as coisas, logo se percebe que não há qualquer 
fator de discrímen entre a preclusão e a coisa julgada formal. A última é 
modalidade da primeira. A diferença é apenas semântica: a coisa julgada 
formal é forma específica de preclusão, assim denominada quando 
referente à última decisão do processo. Mas, se é verdade que todas as 
decisões judiciais estão indistintamente sujeitas à preclusão, não há 
qualquer utilidade em se referir à coisa julgada formal como modalidade 
distinta das demais. Mesmo entre os autores que defendem a utilização da 
categoria de coisa julgada formal há certo reconhecimento de que “no 
fundo, trata-se apenas de inimpugnabilidade”.230 

Assim, corretos estão Marinoni, Arenhart e Mitidiero ao afirmarem 
que “a impossibilidade de rediscutir a matéria decidida dentro do mesmo 
processo a partir de um dado momento conduz inexoravelmente à ideia 
de preclusão”, e que, em decorrência disso, a coisa julgada formal não é 
mais do que “uma modalidade de preclusão (preclusão temporal), a última 
do processo, que torna insubsistente a faculdade processual de rediscutir 

                                                        
228 TOSCAN, Anissara. Preclusão processual civil: estática e dinâmica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 25-31. 
229 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil (1933). 
Campinas: Bookseller, 1998. Trad. Paolo Capitanio. p. 450. 
230 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 53. 
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a sentença nele proferida”.231 Exatamente por isso, não há nada que se 
diga sobre a preclusão que não se aplique igualmente à coisa julgada 
formal. 

Mais do que isso: além de não ter utilidade prática, a expressão 
coisa julgada formal é contraditória, pois nos casos em que não houve 
julgamento de mérito não existe coisa (res) que tenha sido julgada.232 
Vale destacar, porém, que essa posição não é unânime, e parte relevante 
da doutrina segue defendendo a adequação do termo e do conceito de 
coisa julgada formal.233 

Interessante solução alternativa é desenvolvida por Mourão, que, 
defendendo o equívoco em se equiparar o conceito de coisa julgada 
formal ao de preclusão, afirma que também a coisa julgada formal deve 
ter efeitos extraprocessuais, sendo caracterizada como a “situação jurídica 
que se caracteriza pela proibição de repetição do exercício da mesma 
atividade jurisdicional, sobre a decisão terminativa, pelas mesmas partes 
(e, excepcionalmente, por terceiros), em processos futuros”.234 A 
proposta, apesar de relevante, não resolve a contradição intrínseca à 
expressão coisa julgada formal, nem estabelece qualquer diferença clara 
entre coisa julgada e preclusão – afinal, a característica essencial do ato 
precluso pela consumação é justamente a impossibilidade de ser praticado 
novamente.235 

Por esses motivos, este trabalho não adota a diferenciação entre 
coisa julgada formal e material, mas apenas a expressão “coisa julgada”, 
pela qual faz-se referência àquilo que tradicionalmente se denomina coisa 
julgada material. 

 
  

                                                        
231 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. p. 669. 
232 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do 
Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 261. 
233 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1.352. 
234 MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. A coisa julgada formal no novo Código de 
Processo Civil. In: DIDIER JR.., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. 
ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. 
p. 781. 
235 TOSCAN, Anissara. Preclusão processual civil: estática e dinâmica. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 80-81. 
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2.1.4. A coisa julgada no CPC de 2015 
 
Quando o CPC de 1973 ainda estava na fase de trâmite legislativo, 

a inserção de um dispositivo que não fazia nada além de conceituar a coisa 
julgada, sem nada acrescentar à sua regulação prática, causou certa 
estranheza. Cabe mesmo à lei processual positivar conceito doutrinário, 
sem criar qualquer norma jurídica em sentido estrito e sem retornar ao 
conceito em qualquer outro momento? 

Como lembrado por De Paula, durante o processo legislativo 
houve emenda que indicava ser o artigo totalmente supérfluo: “Entende-
se que a lei defina determinada expressão quando vai depois empregá-la 
para fixar a disciplina da matéria. Fora desses casos, a tarefa de definir 
conceitos deve ser deixada à doutrina. Ora, o projeto não usa, em qualquer 
dos dispositivos subsequentes, a expressão ‘coisa julgada material’”.236  

Apesar de ter sido ignorada, a crítica tem seu valor e é igualmente 
aplicável ao CPC de 2015, cujo art. 502237 define a coisa julgada material 
como uma “autoridade” da decisão de mérito. Não retorna mais ao 
conceito em outros momentos, pelo que a regulação não tem qualquer 
função prática além da tentativa de sedimentar, no direito positivo, um 
consenso doutrinário. Melhor seria que o CPC se preocupasse apenas com 
a regulação prática da coisa julgada, deixando para a doutrina o trabalho 
conceitual. 

Considerando, porém, que o conceito existe, é preciso falar sobre 
ele. Não há dúvidas de que a ideia foi aprimorada em relação ao CPC 
anterior, que defina a coisa julgada como uma eficácia da sentença, 
aderindo aos conceitos pré-liebmanianos.238 O CPC de 2015 passa a 
definir a coisa julgada como a autoridade de que se reveste a decisão 
judicial, depois de transitada em julgado.239  

O CPC também substitui a expressão “sentença” por “decisão de 
mérito”, mais adequada, por dois motivos. Primeiro, por esclarecer que 
                                                        
236 PAULA, Alexandre de. Código de Processo Civil anotado: arts. 270 a 565. 5. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. v. 2. p. 1.756. 
237 CPC de 2015, art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” 
238 CPC de 1973, art. 467: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia que 
torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou 
extraordinário.” 
239 CABRAL, Antonio do Passo. Da coisa julgada. In: ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa, et al. (org.). Breves comentários ao novo Código de 
Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.421-1.423. 
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não é qualquer decisão que pode ser qualificada pela coisa julgada, mas 
apenas aquela que possui conteúdo declaratório sobre o mérito da causa 
– essa distinção passava despercebida quando o CPC de 1973 mencionava 
genericamente apenas a sentença. Além disso, a nova redação do 
dispositivo é melhor também sob o ponto de vista formal, já que a coisa 
julgada também pode atingir outras decisões que não a sentença, como 
acórdãos, decisões monocráticas e interlocutórias. 

Nota-se, ainda, que a coexistência do CPC com a Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro leva a um conflito de preceitos 
normativos dentro do ordenamento, pois esta última, como visto acima, 
afirma ser a coisa julgada a própria decisão. O conflito de normas deve 
ser resolvido com a prevalência do conceito adotado pelo CPC, que, além 
de mais moderno, é sistematicamente compatível com o restante das 
disposições da lei processual.  

Ao utilizar a palavra autoridade em vez de qualidade ou similar, o 
CPC aproxima-se da doutrina de Barbosa Moreira, exposta acima, pois a 
autoridade da coisa julgada é justamente a situação jurídica que qualifica 
determinada decisão como obrigatória.240  Assim, o CPC “divorciou-se 
(...) da errônea concepção que lhe atribui [à coisa julgada] a natureza de 
qualidade dos efeitos da sentença”.241 Por evidente, o CPC não toma 
partido no segundo momento da discussão anteriormente exposta, se o 
conteúdo da decisão é integralmente tornado imutável ou apenas seu 
aspecto declaratório; certas coisas são ainda melhor trabalhadas pela 
doutrina.  

A disposição da lei, de toda forma, não é contraditória com a tese 
aqui defendida: a coisa julgada é a força estatal acoplada ao conteúdo 
declaratório da decisão, cuja presença diferencia as decisões que julgam 
o mérito daquelas que extinguem o feito apenas processualmente. 

 
 

                                                        
240 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. 
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 
precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 
p. 528. 
241 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1346. 
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2.2. LIMITES DA COISA JULGADA 
 
A partir da construção teórica realizada nos itens anteriores, resta 

estudar os limites da coisa julgada. Isso corresponde a perguntar, em 
resumo, quem são as pessoas que podem ser submetidas à autoridade de 
coisa julgada (limites subjetivos), e o que, dentro da decisão, é abarcado 
por essa autoridade (limites objetivos). Se os limites da coisa julgada 
definem a linha entre o que ela alcança e o que ela não alcança, então o 
estudo de tais limites é o estudo do próprio fenômeno da coisa julgada.242  

 

2.2.1. Limites subjetivos 
 

Como regra geral, exposta pelo CPC em seu art. 506,243 a coisa 
julgada tem efeitos inter partes. Como sujeitos do contraditório, só são 
submetidos à autoridade da decisão as partes às quais foi oportunizada a 
participação no processo. Esse preceito fundamental deriva do direito 
romano, e, segundo Allorio, hoje foi erigido à categoria de princípio 
básico para a solução de problemas envolvendo a coisa julgada.244 

Daí decorre a nulidade da sentença proferida sem a citação do 
litisconsorte necessário, que materialmente é afetado pela autoridade da 
sentença, mas não teve a oportunidade de exercer defesa. São afetados 
pela coisa julgada, também, os sucessores das partes, que se sub-rogam 
em seus direitos e deveres, ocupando a mesma posição jurídica antes 
ocupada pelo sucedido.245  

                                                        
242 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil (1942). 
4. ed. Buenos Aires (Argentina): Roque Depalma, 1958. p. 403. 
243 CPC de 2015, art. 506: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais 
é dada, não prejudicando terceiros.” 
244 Apontando a existência desse “princípio”, o autor afirma: “Existe un cierto 
orden expositivo para el estudio de los fenómenos propios de la cosa juzgada 
respecto a los terceros, que está basado en una tradición ciertamente muy antigua, 
y el núcleo central del mismo lo constituye el principio de que la cosa juzgada 
solamente vale para las partes y los terceros no tienen por qué verse afectados por 
la misma.” (ALLORIO, Enrico. La cosa juzgada frente a terceros (1935). Madri 
(Espanha): Marcial Pons, 2014. Trad. de Maria Angélica Pulido Barreto. p. 45.) 
245 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 313. 
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Há, ainda, casos em que a coisa julgada naturalmente se forma 
ultra partes, podendo prejudicar terceiros: na dissolução parcial de 
sociedade, por exemplo, o CPC prevê expressamente que a citação da 
pessoa jurídica é desnecessária se forem citados todos os sócios, bem 
como a substituição processual ulterior ao início do processo, quando o 
objeto do litígio é alienado. Há, ainda, a problemática das ações coletivas 
e de litisconsórcio, que escapam ao objeto deste trabalho.246 

Importa saber que, a despeito de algumas exceções, a coisa julgada 
não pode prejudicar terceiros, mas o CPC não fala nada sobre a 
possibilidade de a coisa julgada beneficiá-los. A omissão não é acidental, 
já que o CPC de 1973 citava expressamente a vedação tanto ao prejuízo 
quanto ao benefício de terceiros. A doutrina dedica comparativamente 
pouco espaço ao problema da coisa julgada que beneficia terceiros, até 
porque, como indica Tucci, se trata de situação menos polêmica; ela 
“geralmente ocorre porque o terceiro, no plano do direito material, situa-
se na mesma posição jurídica de um dos demandantes ou então é titular 
de relação conexa com a res de qua agitur”.247 

A regra geral acima enunciada não é isenta de exceções.  
Evidentemente, os terceiros desinteressados não são afetados pela 

coisa julgada em razão de a relação jurídica por ela regulada não lhes 
dizer respeito. Isso não significa que lhes seja dado negar a existência 
daquela decisão. Ela apenas lhes é indiferente. Mas, em alguns casos, 
pode haver efetivo vínculo de interesse de fato entre o terceiro e o objeto 
do litígio do qual ele não participou, seja ele econômico, político ou 
jurídico, propriamente dito.248  

Em casos como esse, por simples exigência lógica do sistema, a 
decisão dada perante determinada pessoa pode acabar afetando outras. De 
acordo com Barbosa Moreira, tudo depende da peculiar situação do objeto 
litigioso. “Se este, por hipótese, interessa de maneira uniforme a A, B e 
                                                        
246 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. 
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, 
precedente, coisa julgada e tutela provisória. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 
p. 558. 
247 TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da 
coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 209. 
248 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1386-1389. 
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C, não pode o juiz afirmar x quanto a A, sem que simultânea e 
necessariamente afirme x também quanto a B e C, ou negar x em face de 
A, sem negar igualmente x em face de B e C”.249 O exemplo com que o 
professor trabalhava era uma ação declaratória de nulidade de patente; e, 
de fato, o exemplo é válido: pela natureza do direito material pleiteado, 
os efeitos da sentença afetarão pessoas que não são partes. A patente não 
pode ser nula para um e não para outro. 

A questão central, então, é que a sentença só tem força de lei entre 
as partes que compuseram o processo, assim entendidos os sujeitos do 
contraditório dentro do processo,250 mas pode ter efeitos em relação a 
partes, terceiros interessados ou terceiros indiferentes. Afinal de contas, 
os efeitos da sentença nada mais são do que seus impactos no mundo real, 
porque a decisão é um fato. A ninguém é dado ignorar a existência da 
decisão transitada em julgado. Determinado cidadão pode não ter 
interesse jurídico na afirmação do contrato de compra e venda firmado 
por seu vizinho com terceiro, mas, se o termo for anulado por decisão 
judicial, não poderá o cidadão negar que tal fato ocorreu. Nesse sentido, 
os efeitos da coisa julgada são universais. Esse fenômeno foi batizado por 
Liebman de eficácia natural da sentença, enquanto ato de Estado.251 

Exatamente por isso é que existem ferramentas para proteção do 
terceiro que pode eventualmente vir a ser prejudicado pela coisa julgada, 
como os embargos de terceiro e, em que o terceiro fica autorizado a alegar 
não que a sentença transitada em julgado é nula ou possui algum vício, 
mas simplesmente que não o afeta porque é terceiro.252 A posição desses 
terceiros deve ser diferenciada daquela que se aplica aos terceiros que 
têm, efetivamente, algum vínculo jurídico com a matéria discutida no 
processos. Esses, ditos terceiros juridicamente interessados, têm 
legitimidade para participar do processo por meio das técnicas de 

                                                        
249 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada: extensão subjetiva. 
Litispendência. Ação de nulidade de patente. Direito processual civil: ensaios e 
pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 274. 
250 TUCCI, José Rogério Cruz e. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da 
coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 35. 
251 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 123. 
252 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos especiais. São Paulo: Atlas, 
2016. 16. ed. p. 226-228. 
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intervenção de terceiros, como a assistência simples.253 
 

2.2.2. Limites objetivos e eficácia preclusiva 
 

Os limites objetivos da coisa julgada são o objeto principal deste 
trabalho. Por isso, são estudados como objeto principal dos dois próximos 
capítulos. Apenas em atenção à sistematização do trabalho são abordados 
neste espaço. Deixando de lado quaisquer considerações mais complexas, 
basta por enquanto enunciar algumas regras gerais. 

Dentro do sistema brasileiro, tradicionalmente se compreendia que 
a coisa julgada estaria limitada apenas à questão principal, expressamente 
decidida pelo juiz na parte dispositiva da decisão. Desprendia-se, assim, 
o comando da sentença das premissas cognitivas em que ele se sustentava; 
as razões da decisão não se tornariam imutáveis, mas apenas a regra 
individual e concreta delas resultante.254  

Tal tendência doutrinária desenvolveu-se a partir de estudos 
realizados sob a égide do CPC de 1939,255 cuja redação não resolvia o 
problema de forma definitiva.256 A tese restritiva dos limites da coisa 
julgada tornou-se posição consolidada por lei quando surgiu o CPC de 
1973, que expressamente limitou a coisa julgada ao dispositivo e à 
questão principal,257 submetendo o regime do trânsito em julgado da 

                                                        
253 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. P. 679. 
254 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo; GOMES, Fábio Luiz. Teoria geral 
do processo civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 297-299. 
255 Um dos trabalhos seminais sobre o tema surge nessa época, tendo influenciado 
enormemente a redação do próximo CPC: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 
Questões prejudiciais e coisa julgada. 1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-
docência de Direito Judiciário Civil, Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
256 CAMPOS, Ronaldo Cunha. Limites objetivos da coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Aide, 1988. p. 173. 
257 CPC de 1973, art. 469: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que 
importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; Il - a 
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação 
da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.” 
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questão prejudicial à propositura de ação declaratória incidental.258 

Durante todo o período de vigência do CPC de 1973 sobreviveu 
essa concepção privatista da coisa julgada, limitando-a àquilo que era 
definido pela vontade das partes na petição inicial contraposta à defesa. 
O CPC de 2015 quebra a tradição permitindo a expansão da coisa julgada 
às questões prejudiciais, desde que presentes determinados requisitos.259 
A medida é mais do que meramente cosmética: representa revolução 
silenciosa na própria concepção do que é o mérito do processo, o direito 
discutido pelas partes e consequentemente reconstruído pelo juiz. 

Esse ponto será objeto de estudo durante todo o restante do 
trabalho.260 Necessário abordar, aqui, outro aspecto da coisa julgada que 
não se confunde com o problema dos limites objetivos, mas está com ele 
diretamente relacionado: o problema da eficácia preclusiva, expressa pelo 
art. 508 do CPC.261 

Além de impedir a rediscussão sobre as questões discutidas no 
processo, a coisa julgada também torna preclusas as alegações e defesas 
que as partes poderiam ter arguido, mas não fizeram. Quer dizer, o 
trânsito em julgado opera-se não apenas sobre os fundamentos que as 
partes efetivamente trouxeram, mas também sobre os argumentos que 
poderiam ter trazido, mas não trouxeram. Trata-se do chamado princípio 
do deduzido e do dedutível, que visa impedir às partes que indevidamente 

                                                        
258 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 4. ed. passim. 
259 CPC de 2015, art. 503: “Art. 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente 
o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida 
expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o 
julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e 
efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em 
razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2o A 
hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou 
limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão 
prejudicial.” 
260 Especialmente no item 3.3 e no cap. 4, infra. 
261 CPC de 2015, art. 508: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia 
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 
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esquivem-se dos efeitos da coisa julgada trazendo novos argumentos.262 
A linha entre a eficácia preclusiva e os limites objetivos da coisa 

julgada reside essencialmente na diferença entre o que são questões e o 
que são alegações e defesas.263 Aqui há ocorrência de julgamento 
implícito em relação aos problemas que as partes poderiam ter alegado, 
mas deixaram de fazer. Não se trata de trânsito em julgado sobre questões 
prejudiciais, destaque-se, embora a terminologia possa induzir à 
confusão.264 A eficácia preclusiva abarca os antecedentes lógicos da 
decisão, especificamente os fundamentos de direito e de fato necessários 
para o enfrentamento de cada questão.265 Tanto as questões principais 
quanto as prejudiciais, nos ordenamentos jurídicos que admitem seu 
trânsito em julgado, estão sujeitas à eficácia preclusiva dos argumentos 
que logicamente lhes antecedem. 

Assim, a eficácia preclusiva não se relaciona diretamente com os 
limites objetivos da coisa julgada. A eficácia preclusiva faz criar uma 
ficção em torno dos argumentos que não foram suscitados, e passam a ser 
tratados como já enfrentados.266 Não é que os motivos passem em 
julgado, destaque-se – seria absurdo emprestar aos argumentos não 
deduzidos força maior do que aquela dada aos que foram efetivamente 
enfrentados. Tais argumentos tornam-se irrelevantes apenas para os fins 

                                                        
262 LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilhos. Limites objetivos e eficácia preclusiva 
da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 100. 
263 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Limites objetivos da coisa julgada no atual 
direito brasileiro. In: ______. Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 116. 
264 Machado Guimarães, voz seminal no estudo da eficácia preclusiva, afirmava 
que o instituto tornaria impassíveis de discussão futura “todas as questões – as 
deduzidas e as deduzíveis – que constituam premissas necessárias da decisão” 
(MACHADO GUIMARÃES, Luiz de Macedo Soares. Preclusão, coisa julgada, 
efeito preclusivo. In: Estudos de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Editora 
Jurídica e Universitária, 1969. p. 9-32). O uso da palavra “questões” induz em 
erro e pode levar à confusão entre os dois institutos, por isso vai bem o CPC ao 
preferir a expressão “alegações e defesas”, mais ampla. 
265 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do 
Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 327. 
266 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 151. 
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de delimitar os efeitos da mesma coisa julgada. Nada impede que sejam 
trazidos e enfrentados em outras demandas, com pedido e/ou causa de 
pedir distintas (inclusive eventual demanda rescisória).267 

 

2.2.3. Limites temporais: falso problema 
 
A coisa julgada, uma vez estabelecida, torna-se perene e definitiva 

no tempo, excetuadas as hipóteses de rescisão. Quando a doutrina fala 
sobre os limites temporais da coisa julgada, está se referindo ao fenômeno 
da coisa julgada em relações jurídicas continuativas,268 quando a decisão 
dada em um determinado caso se propaga e tem efeitos sobre demandas 
futuras que envolvam a mesma relação jurídica. Assim posto, o problema 
está mal enquadrado: o problema não é de “limites temporais”, mas de 
limites objetivos. 

A situação é bem explicada por Mesquita: “O novo juiz está 
vinculado ao elemento declaratório da sentença precedente dada entre as 
mesmas partes apenas enquanto se mantiver inalterada entre elas a 
situação que deu causa àquela sentença. Alterada essa situação por força 
de ato jurídico posterior (negócio jurídico, ato administrativo ou 
sentença), qualquer novo litígio entre as partes já se baseará na nova 
situação substancial e terá de ser decidido em conformidade com ela”.269 
O vínculo criado pela coisa julgada resolveu o caso anterior, não 
vinculando o Judiciário em caso de mudanças na situação de fato ou de 
direito. 

Exatamente por isso, aliás, é incorreto o antigo dogma, respaldado 
por parte da doutrina e pelo art. 15 da Lei de Alimentos,270 de que as ações 
de alimento não transitam em julgado, ou que só fariam coisa julgada 
formal e não material. O fundamento dessa ideia é a possibilidade de o 
juiz modificar sua decisão em qualquer tempo, desde que haja mudança 

                                                        
267 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do 
Código de Processo Civil (arts. 444 a 475). Rio de Janeiro: Aide, 1992. p. 328. 
268 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 
56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 1136. 
269 MESQUITA, José Ignacio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 17. 
270 Lei 5.478/68, art. 15: “Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita 
em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da 
situação financeira dos interessados.” 
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na relação entre a necessidade do alimentado e a possibilidade do 
alimentante. 

Há, aqui, má interpretação dos limites da coisa julgada. Modificada 
a situação de fato, mudam-se as premissas da relação jurídica em que foi 
dada a decisão anterior. Basta supor que a criança necessite de tratamento 
médico que não era necessário quando da primeira demanda, ou que o 
cônjuge alimentante tenha substancial aumento em seu padrão de vida. A 
nova situação de fato não é abarcada pelo dispositivo da decisão anterior, 
ou seja, está fora do alcance de seus limites objetivos.  

Quando alegada e comprovada a mudança no estado de fato ou de 
direito, há efetivamente outra demanda, com causa de pedir e pedido 
distintos, e a essa outra demanda não se aplica a coisa julgada formada na 
demanda anterior. Dizer que a decisão não transita em julgado só por ser 
passível de modificação no tempo significa, para usar a metáfora de 
Fabrício, pôr a pique o barco para destruir a parte da carga que não 
convém transportar.271 

Na verdade, é outra faceta da coisa julgada que exsurge da 
discussão sobre a ação de alimentos: a cláusula rebus sic stantibus 
(possibilidade de desfazimento diante de modificações imprevistas nos 
fatos ou no direito) nela implícita. A sentença é sempre limitada à situação 
de fato e direito que lhe deu origem. O que ocorre com os alimentos é 
que, por se tratar de relação jurídica continuativa, as peculiaridades de tal 
relação de direito material fazem com que tal cláusula seja aplicada com 
mais frequência e facilidade do que em outros caso. Isso não significa que 
seja necessário criar regime de coisa julgada distinto e específico àquelas 
sentenças. Disposição semelhante ocorre com as relações jurídicas entre 
Estado e particulares no direito tributário.272 

 
 
 
 
 

                                                        
271 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 305. 
272 Também é frequentemente discutida, no âmbito dos limites temporais da coisa 
julgada, a relação entre a coisa julgada nas relações continuativas e decisões 
supervenientes em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou 
mesmo simples precedents vinculantes. A matéria é por demais complexa para 
ser discutida neste espaço e escapa aos objetivos do trabalho. 
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2.3. EFEITOS DA COISA JULGADA 
 
No capítulo primeiro deste trabalho, demonstrou-se que a sentença 

declara direitos por meio da função interpretativa do juiz sobre o sistema 
jurídico. A decisão judicial cria direito no sentido de que entrega algo que 
não existia anteriormente, mas não o faz de forma livre. O processo 
interpretativo está amarrado pelos limites semânticos e práticos do 
direito.  

Por isso, o elemento essencial da decisão de mérito é sua eficácia 
declaratória, a certeza de que se reveste a decisão judicial e o impacto que 
ela tem sobre o fenômeno social do direito. O objeto deste subtópico é o 
estudo do modo como essa certeza se manifesta na prática, isto é, o estudo 
dos efeitos da coisa julgada.  

 

2.3.1. Efeito negativo: coisa julgada como pressuposto processual 
 
O efeito negativo da coisa julgada impede que o mesmo processo 

seja ajuizado e julgado mais de uma vez. Negativo porque implica 
vedação para o próximo juiz, que não deve proferir julgamento de mérito 
sobre uma segunda ação que visa discutir assunto idêntico ao que já se 
discutiu em causa anterior. Na hipótese de ajuizamento de segunda ação 
idêntica a uma outra, já julgada com pronunciamento judicial definitivo, 
deve o magistrado extinguir a causa sem julgamento de mérito.273 Não se 
trata, tecnicamente, de vitória ou derrota da parte, mas sim de inadmissão 
do procedimento. A segunda decisão não contém provimento 
jurisdicional sobre o mérito. 

Exatamente por isso, a coisa julgada aqui se apresenta como 
pressuposto processual negativo (ou, em outras palavras, a inexistência 
da coisa julgada é pressuposto processual positivo). Sua constatação 
independe de alegação das partes. A vedação ao exercício do poder 
jurisdicional sobre questões idênticas é exigência que se faz do próprio 
poder estatal, de modo que a eventual existência de duas decisões 
contraditórias sobre uma só questão jurídica é comportamento do próprio 

                                                        
273 CPC de 2015, art. 485, V: “Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando 
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”. 
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Estado desconforme ao direito.274 
Embora seja dado ao juiz apreciar a questão de ofício, é evidente 

que as partes também podem suscitá-la, e o meio adequado é a chamada 
objeção de coisa julgada,275 que, na estrutura do CPC de 2015, deve ser 
apresentada como questão preliminar na contestação, nos termos do art. 
337, VII.276 

Claro, para que o efeito negativo possa ser aplicado com 
segurança, é preciso traçar critérios claros para dizer quando duas ações 
são efetivamente iguais. Aqui a praxe é buscar nos elementos 
identificadores da ação a base para comparação de duas causas. Duas 
ações são idênticas quando presentes seus três elementos identificadores: 
mesmas partes, mesmo pedido, e mesma causa de pedir.277  

Em outras palavras, incide o efeito negativo da coisa julgada 
sempre que questão de mérito já decidida é novamente posta perante o 
Judiciário. Assim, a compreensão adequada de tal efeito torna necessário 
entender o que é mérito da causa.278 

A bem da verdade, o efeito negativo da coisa julgada está 
estritamente vinculado com a busca pela coerência no sistema jurídico, 
evitando que sejam proferidas duas decisões sobre uma mesma questão 
jurídica. Importante destacar que o efeito negativo não obsta apenas que 
sejam proferidas decisões contraditórias, mas que seja proferida qualquer 
decisão quando já existe coisa julgada anterior sobre determinado 
assunto, mesmo que de igual sentido. O efeito negativo da coisa julgada 
não implica, para o segundo magistrado, a obrigação de decidir da mesma 
forma que o magistrado anterior, mas sim a obrigação de não decidir, 
extinguindo o feito sem julgamento de mérito. Trata-se de uma obrigação 

                                                        
274 MARINONI, Luiz Guilherme. A questão das coisas julgadas contraditórias. 
Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 271, set/2017, p. 300. 
275 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1472. 
276 CPC de 2015, art. 337, VII: “Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 
coisa julgada. 
277 Evidentemente a questão é mais complexa do que isso; a definição cada um 
desses três conceitos envolve amplos debates doutrinários, como de costume em 
processo civil. Em relação à delimitação do objeto litigioso, envolvendo 
discussões sobre o pedido e a causa de pedir, v. item 3.2.2. 
278 Essa discussão será travada mais adiante – v. item 3.2, infra. 
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restritiva, daí a expressão “efeito negativo”.  
Observação importante, problematizando a visão tradicional sobre 

o efeito negativo, é repensar o que se quer dizer com essa proibição.  Isso 
não significa que o magistrado, ao ser afetado pelos efeitos negativos da 
coisa julgada, deixe de conhecer do mérito, e manifestar-se, em certa 
medida, sobre ele. Tal afirmação demanda justificativa, 
inquestionavelmente. 

Para entender o ponto, é preciso pensar nas consequências 
processuais dessa decisão: qual a medida que deve ser tomada pela parte 
prejudicada por decisão que aplica o efeito negativo da coisa julgada, 
extinguindo o feito sem julgamento de mérito?279 

A parte certamente não pode voltar no tempo e desfazer a coisa 
julgada anterior. Repropor a mesma ação também lhe é vedado, por força 
da disposição do art. 486, § 1º, do CPC, que impede a repropositura da 
ação extinta pela falta de pressupostos processuais, até que seja extinto o 
vício.  

Assim, a única forma de corrigir o vício será modificar algum dos 
elementos identificadores da segunda demanda – o que significa dizer que 
a mesma demanda não poderá, jamais, ser reproposta.280 Trata-se de efeito 
muito semelhante, senão idêntico, à coisa julgada material. Por isso, a 
aplicação do efeito negativo da coisa julgada também depende da análise 
do mérito da demanda, no mínimo para averiguar que há igualdade entre 
esta e a primeira. A decisão que declara serem iguais as demandas tem 
autoridade de coisa julgada – não em relação ao acertamento do direito 
material propriamente dito, mas à circunstância de serem iguais as duas 
demandas. 

                                                        
279 Adota-se como premissa que as partes estão litigando de boa-fé. A efetiva 
repetição de processo já decidido em juízo, na forma escancarada que costuma 
servir de exemplo para explicar o efeito negativo da coisa julgada, só pode ocorrer 
por “má fé ou por injustificável falta de cuidado” (MARINONI, Luiz Guilherme. 
A questão das coisas julgadas contraditórias. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 271, set/2017, p. 299.) O interesse aqui é na zona de 
penumbra, onde há efetivamente dúvida razoável sobre ser a segunda ação igual 
ou não à primeira, e caberá ao juiz resolver tal controvérsia. A violação à coisa 
julgada que efetivamente ocorra por má-fé, negligência ou volume excessivo de 
litígios (não é difícil imaginar um advogado que defenda a Fazenda Nacional ou 
uma grande empresa desconhecer demanda já proposta por um de seus colegas) 
é problema menor e de mais simples solução. 
280 É exatamente o mesmo que ocorre com as condições da ação, como descrito 
no item 1.3.2.3, supra. 
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Para acatar a coisa julgada o juiz terá de analisar o mérito da 
questão posta pela parte. Se o autor agia de boa-fé, quer dizer, realmente 
acreditava estar propondo ação diferente da primeira, a petição inicial 
apresentará argumentos defensáveis para afirmar serem diferentes os dois 
casos. O réu também trará argumentos para dizer que as demandas são 
iguais. 

Nesse contexto, a decisão judicial terá, no mínimo, algum 
conteúdo intelectual em relação à controvérsia cujo objeto é a identidade 
entre as duas demandas. Quer dizer, o juiz efetivamente decide, 
declarando que os casos são iguais para, então, afirmar-se proibido de 
decidir.  

O que é essa certeza, senão eficácia declaratória? Como essa 
decisão se diferencia de uma decisão de mérito convergente à da primeira, 
senão apenas na enunciação formal do dispositivo (“decido com 
julgamento de mérito, em sentido obrigatoriamente idêntico ao da 
primeira decisão”, contra “decido sem julgamento de mérito, declarando 
a igualdade dos casos e fazendo prevalecer a primeira decisão”)? Há 
conteúdo decisório sobre o fato de que a segunda demanda é igual à 
primeira, matéria que pode gerar controvérsia em diversos casos. A 
semelhança com o julgamento de mérito é tão grande que a decisão que 
aplica efeitos negativos da coisa julgada é passível de ser atacada por 
meio de ação rescisória.281 

Em resumo, a decisão que aplica o efeito negativo da coisa julgada 
também analisa o mérito, mesmo que perfunctoriamente. 

 

2.3.2. Efeito positivo: adoção da decisão transitada em julgado como 
premissa para o novo julgamento 
 

Nem sempre a questão decidida em processo anterior se repete 
integralmente na segunda lide. Muitas vezes, a questão que foi discutida 
como objeto principal de um processo retorna como premissa numa 
segunda ação.282 Aqui também se demanda coerência do julgador. 
Suponha-se que haja decisão transitada em julgado afirmando a 

                                                        
281 CPC de 2015, art. 966, § 2º: Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será 
rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, 
impeça: I - nova propositura da demanda (...)” (grifou-se). 

282 Remete-se à distinção entre questões principais e questões prévias, que será 
objeto de estudo no item 3.2, infra. 
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inexistência de relação de paternidade. Uma segunda demanda, em que 
se busque exigir alimentos da pessoa que já reconhecidamente não é pai, 
não poderá ser julgada procedente com base no reconhecimento do 
mesmo laço de paternidade negado pela decisão anterior.l 

Nessa hipótese, haveria conflito entre as duas decisões. Tal 
conflito não decorreria do julgamento simultâneo de duas ações iguais, 
pois a primeira era meramente declaratória, e a segunda tinha pedido de 
alimentos que se acrescia à mera declaração. O mérito de cada causa é 
inquestionavelmente distinto. O choque viria da mera incompatibilidade 
lógica do que foi decidido nos dois processos, pois ninguém pode ser pai 
e não-pai ao mesmo tempo.  

Quer dizer, há casos em que a questão transitada em julgado surge 
novamente num segundo processo, mas não como questão principal. Os 
casos não são iguais, mas a matéria transitada em julgado é um passo 
necessário no raciocínio lógico realizado pelo segundo magistrado. Aqui, 
evidentemente, não há proibição do magistrado de julgar o segundo caso, 
pois são duas demandas diferentes. Não há que se falar em objeção de 
coisa julgada que resulte na inadmissão do segundo processo. Mesmo 
assim, é certo que a coisa julgada igualmente vincula o segundo 
magistrado.  

Ao estabelecer o raciocínio lógico do segundo julgamento, o juiz é 
obrigado a levar em consideração o que foi julgado no primeiro caso. 
Esse é o efeito positivo da coisa julgada.283 

 Tradicionalmente, certos doutrinadores relutaram em reconhecer 
o efeito positivo como função da coisa julgada. Para Liebman, por 
exemplo, a “tal função positiva, assim chamada, da coisa julgada, com 
esta nada tem que ver, e é simplesmente a eficácia natural da sentença”.284 
A posição do autor já era, porém, reconhecidamente minoritária quando 
foi proferida, e decorria da firme separação por ele traçada entre os efeitos 
da sentença e a qualidade de coisa julgada.285 Nesse sentido, o efeito 
positivo seria mera consequência natural da sentença e não efeito peculiar 
da coisa julgada. 

                                                        
283 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil (1933). 
Campinas: Bookseller, 1998. Trad. Paolo Capitanio. v. 1. p. 462. 
284 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos 
sobre a coisa julgada (1935). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 60. 
285 V. item 2.2.2.1, supra. 



 113 

A observação de Liebman é peculiar pela recusa em aceitar a 
diferença entre os dois fenômenos como sendo autônomos; mas peca ao 
não enxergar que a obrigação de coerência entre duas decisões distintas 
não é mera eficácia da decisão em si, mas consequência efetiva do trânsito 
em julgado. Assim, a bem da verdade, o efeito positivo é exemplo de 
manifestação concreta das consequências dúplices de qualquer decisão, 
declarando com certeza o direito material que resolveu o litígio entre as 
partes, e evitando que ele seja rediscutido.286 

Cabral enxerga contradição entre os dois efeitos da coisa julgada. 
Diz o autor:  “Observe-se bem: a obrigação de consistência, decorrente 
do efeito positivo da coisa julgada, levaria a um dever de incorporação do 
que foi decidido à segunda sentença, o que seria, ao mesmo tempo, 
proibido pelo efeito negativo.”287 Tal crítica desconsidera, porém, que os 
dois efeitos não se contradizem, mas se manifestam em situações 
distintas. O juiz jamais estará obrigado a fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo. Quando incorpora a decisão anterior às premissas do novo 
julgamento, o juiz não está tecnicamente decidindo sobre aquela 
premissa. A existência da coisa julgada inibe a formação de controvérsia 
entre as partes, de modo que não há formação de questão, nem é proferida 
nova decisão. A demanda anterior adquire a feição de ponto prejudicial 
na nova decisão, premissa que o julgador não tem o poder de modificar – 
sem que isso lhe desobrigue de decidir sobre a nova questão principal. 
Respeita-se, assim, o veto à prolação de nova decisão. 

 

                                                        
286 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. 
p. 487. 
287 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 151. 
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3. QUESTÕES PRÉVIAS E LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
JULGADA ATÉ O CPC DE 2015 

 
Nenhuma decisão judicial é dada a partir da análise isolada de 

apenas um problema. O processo é estruturado em cadeia: o juiz conhece 
e decide várias questões antes de chegar, efetivamente, aos pedidos 
formulados pelas partes. Há questões prévias e há questões principais, e 
todas elas são objeto da cognição judicial. A apreciação de todas essas 
questões forma o conteúdo intelectual da decisão. 

Estudar os limites objetivos da coisa julgada significa analisar 
quais parcelas desse conteúdo intelectual se tornam imutáveis, criando 
vínculo para os juízes seguintes. Tais limites não são traçados por 
exigência lógica. A coisa julgada é a autoridade que o ordenamento 
jurídico empresta à decisão judicial, e, por isso, é esse ordenamento quem 
traça seus limites. Quer dizer, os limites objetivos da coisa julgada são 
sempre definidos em lei. 

Por isso, este capítulo estará focado na identificação e 
conceituação das questões e no modo como elas se relacionam 
logicamente. A seguir, buscar-se-á entender quais dessas questões 
formam o conteúdo da demanda. A partir desse estudo será possível, ao 
final, analisar as principais teorias sobre os limites da coisa julgada que 
predominavam até o CPC de 2015. 

 

3.1. QUESTÕES PREJUDICIAIS 
 

3.1.1. Elementos lógicos do processo: questão e ponto 
 
Dizer que a decisão judicial é silogismo representa extrema 

simplificação.288 A decisão judicial é fenômeno complexo que culmina 
em seu aspecto declaratório, onde o juiz integra a regra geral, construída 
interpretativamente, às circunstâncias fáticas e jurídicas do caso 

                                                        
288 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 1. 
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concreto.289 Assim, a atividade judicial é ao mesmo tempo, interpretação 
do direito e sua aplicação ao caso concreto. 

Não se trata de descoberta revolucionária. Menestrina, nos 
primeiros anos do século XX, destacava que a decisão judicial estava 
muito longe de ser a “simplíssima argumentação” que, segundo o autor, 
era a visão consensual na doutrina. Tanto a construção da norma jurídica 
(premissa maior) quanto a identificação dos fatos relevantes (premissa 
menor) representam atividade mental complexa.290 Cada uma dessas 
atividades intelectuais é constituída de uma série de silogismos menores, 
visando à construção de uma regra jurídica geral e à identificação dos 
fatos materialmente relevantes. A última etapa do raciocínio judicial é a 
individualização da norma aplicável ao suporte fático, representando a 
efetiva decisão sobre a questão controvertida.291 

Na verdade, a decisão judicial estrutura-se em cadeia de 
silogismos, segundo Carnelutti.292 O juiz resolve problemas de fato e de 
direito que delimitam premissas necessárias para a solução de outros 
problemas. Cada um desses silogismos, dessas operações de aplicação da 
norma jurídica construída pelo magistrado ao caso concreto, é uma 
questão.  

                                                        
289 Isso não é contraditório a tudo quanto se disse sobre a decisão judicial no 
primeiro capítulo deste trabalho (v., especialmente, item 1.1.1, supra). Dizer que 
a decisão é um silogismo não significa afirmar que ela seja um silogismo simples, 
ou mera aplicação do direito aos fatos. A bem da verdade, a discussão sobre a 
natureza silogísitca da decisão judicial é complexa e tem incitado calorosas 
discussões em tempos modernos (nesse sentido, criticando frontalmente a 
concepção silogística da decisão partindo de um ponto de vista hermenêutico, 
ABBOUD, Georges. Processo constitucional brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2017; por outro lado, afirmando que a decisão judicial tem natureza 
subsuntiva porque decide casos singulares por meio de regras com pretensão de 
universalidade, SCHAUER, Frederick. Playing by the rules: a philosophical 
examination of rule-based decision-making in law and in life. Nova York: Oxford 
University Press, 1991). 
290 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile (1904). Itália: 
Giuffré, 1963, p. 47-50. 
291 TARUFFO, Michelle. A motivação da sentença civil (1975). São Paulo: 
Marcial Pons, 2015. Tradução de Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula 
Ramos. p. 203. 
292 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de direito processual civil: introdução e 
função do processo civil. São Paulo: Classic Book, 2000. v. 1. p. 248. 
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Questões são formadas quando surge determinada controvérsia, 
derivada dos argumentos das partes ou de matérias apreciáveis de ofício 
pelo magistrado. Por isso, o aparecimento de questões é natural e 
inevitável no fluxo do processo. Está relacionado com a própria estrutura 
da relação processual, que é pautada pelo contraditório. Resolver questões 
é o elemento intelectual essencial de toda a atividade do juiz.293 

O conceito de questão deriva da doutrina de Carnelutti,294 para 
quem a palavra “questão” significa o ponto controvertido entre as partes, 
e o ponto é a questão sobre a qual não há controvérsia.295  

O ponto pode ser incontroverso porque as partes simplesmente não 
discordaram quanto àquela parcela do mérito, ou porque exista algum 
fator externo que impeça a rediscussão da matéria naquela ação. Exemplo 
disso são os efeitos positivos da coisa julgada, que obrigam o julgador a 
respeitar o que foi decidido em feito anterior.296  

O problema essencial existente em definir questões e pontos em 
torno da ideia de controvérsia formada entre as partes está no avanço 
publicista tido pelo processo civil moderno, que permite ao juiz conhecer 

                                                        
293 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e questões 
preliminares. Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1971. p. 75. 
294 CARNELUTTI, Francesco. Direito processual civil e penal: direito e 
processo. Campinas: Péritas, 2001. v. 1. p. 209. 
295 Questão é o ponto controverso, e ponto é a questão incontroversa. Há gritante 
petição de princípio na definição desses conceitos, pois um deles pressupõe o 
outro. Falta à doutrina vocabulário adequado para resolver o problema. Melhor 
seria tratar questão e ponto como espécies distintas de determinado gênero. Como 
alternativa, Leite sugere utilizar a expressão motivos, que abarcariam tanto as 
questões quanto os pontos (LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Prejudicialidade no 
processo civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 104), enquanto Fabrício usa 
provimentos (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 4. ed. p. 38). As expressões são problemáticas porque tanto 
os motivos quanto os provimentos referem-se à decisão judicial analisada 
retrospectivamente, mas os pontos e questões, como se verá, preexistem à 
decisão. Eles se desenvolvem durante o andamento do processo em contraditório. 
Quando for necessário fazer referência tanto a questões quanto a pontos enquanto 
gênero, o trabalho utilizará apenas a expressão elementos lógicos do processo. 
296 MEDINA, José Miguel Garcia. Prequestionamento e repercussão geral e 
outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 140. 
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de ofício de determinados assuntos.297 Formam-se, assim, legítimas 
questões, sem que tenha havido controvérsia entre as partes.  

Diante dessa circunstância, é mais adequado abandonar a 
concepção “pura” de questão no sentido carneluttiano e aderir à sugestão 
de Fernandes, para quem a questão define-se pela existência de dúvida, 
no sentido argumentativo, independentemente de qual dos sujeitos 
processuais a suscite (respeitando, é claro, o regime de preclusões – o 
surgimento de dúvida sobre ponto precluso não o transformará em 
questão).298 Tem-se, assim, conceito de questão que respeita a natureza 
dialética do processo, reconhecendo que a questão pode ser originada de 
qualquer um dos sujeitos do contraditório, inclusive o juiz.299 

 Quanto à sua natureza, as questões são costumeiramente 
classificadas entre questões de fato ou de direito. A divisão rígida entre 
as duas categorias é típica do positivismo exegético e não encontra 
respaldo em teorias jurídicas modernas. Nenhuma controvérsia 
manifesta-se exclusivamente como problema de fato ou de direito: os dois 
fenômenos surgem sempre de forma imbricada. A identificação dos fatos 
relevantes dependerá da posição do intérprete sobre o direito aplicável ao 
caso, e o fenômeno jurídico sempre se manifesta sobre uma base fática; 

                                                        
297 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Preclusão processual civil. São Paulo: Atlas, 
2006. p. 188. 
298 FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza 
jurídica, espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 57-
58. 
299 Há certa controvérsia sobre a possibilidade de formação de questões pelo juiz, 
mas neste trabalho adota-se por premissa que isso é possível. Entender o contrário 
significaria dizer que, diante da revelia do réu ou da falta de impugnação de 
determinada alegação da petição inicial, formar-se-ia ponto, premissa que o 
magistrado estaria obrigado a levar em consideração ao decidir. Isso conduziria 
a uma espécie de “vitória automática” do autor sempre que houvesse revelia por 
parte do réu, retirando do alcance do magistrado todo o teor decisório. Não é esse 
o caso, pois, mesmo diante de revelia do réu, é lícito ao magistrado determinar ao 
autor que produza provas de suas alegações – tornando-as, portanto, 
controvertidas (CPC, arts. 344, 345, IV, e 348).  Necessário destacar desde logo, 
porém, que a questão prejudicial formada dessa maneira não é passível de 
transitar em julgado, por não cumprir o requisito do contraditório prévio e efetivo. 
Quer dizer, para os fins deste trabalho importam exclusivamente as questões 
derivadas da controvérsia surgida entre as partes. Para aprofundamento sobre essa 
discussão, v. item 4.2, infra. 
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não há fato sem norma, nem norma sem fato. 
Segundo Arruda Alvim Wambier, “todo o fenômeno jurídico 

envolve fato e direito. Então nos sobra senão o critério da predominância 
para orientar-nos a distinguir uma questão de fato de uma questão de 
direito.”300 Quer dizer, uma questão será de fato ou de direito se a 
atividade intelectual realizada pelo magistrado for predominantemente de 
identificação da norma jurídica geral aplicável ao caso, ou de 
identificação dos fatos relevantes. 

Outro problema relevante sobre as questões diz respeito ao 
momento de sua formação. Por pressuporem controvérsia, não é possível 
identificá-las liminarmente, por meio de simples leitura da petição inicial. 
Certamente é possível estimá-las, realizando juízo de probabilidade para 
tentar imaginar quais seriam as questões formadas após o exercício do 
contraditório; mas, até lá, não é possível saber com certeza. Assim, ainda 
não há questões na petição inicial.  

Numa ação que discute responsabilidade civil por acidente de 
trânsito, por exemplo, a leitura da petição inicial não é suficiente para 
saber qual será a estratégia de defesa adotada pelo réu. Ele poderá 
reconhecer que o acidente ocorreu, mas negar sua responsabilidade. 
Nesse caso, o acidente será ponto, e a identificação do seu causador será 
questão. Mas também é possível que o réu negue a própria ocorrência do 
acidente, que, nesse caso, será a primeira questão a ser resolvida pelo juiz. 

O objeto de estudo deste trabalho são principalmente as questões. 
Pouco há a dizer sobre os pontos, que guardam tênue relação com o 
instituto da coisa julgada e os limites objetivos da decisão do juiz. A 
atividade declaratória do juiz, que é acobertada pela coisa julgada, 
pressupõe que haja controvérsia a resolver; sem isso, não há declaração 
que possa ser objeto do elemento autoritário (imperium) da coisa julgada. 
 
 
 
 
 

                                                        
300 ARRUDA ALVIM, Teresa. Embargos de declaração. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2017. p. 147. 
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3.1.2. Questões prévias: preliminares e prejudiciais 
 

Durante o processo de construção da decisão, as questões e pontos 
resolvidos pelo magistrado concatenam-se em cadeia.301 Algumas 
questões precisam ser resolvidas antes de outras, numa relação de 
anterioridade cronológica. Isso se dá não por exigência do ordenamento 
jurídico, mas como requisito lógico do discurso jurídico.302 O legislador 
não poderia comandar que a questão prévia fosse resolvida antes da 
questão subordinada, pois estaria atentando contra a lógica, se o 
fizesse.303 

Alegada pelo réu nulidade do contrato em que se fundamenta a 
demanda, o juiz deve apreciar tal alegação antes do pedido principal. A 
depender da existência ou inexistência da nulidade, o resultado da 
demanda será fundamentalmente distinto. Da mesma forma, o juiz deverá 
sempre analisar se estão presentes os pressupostos processuais antes de 
julgar o mérito. A falta de algum pressuposto impede que o conteúdo da 
postulação seja analisado. 

Essas questões que devem ser resolvidas antes de outras recebem 
o nome de questões prévias. Tal anterioridade cronológica não é, porém, 

                                                        
301 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 11. 
302 Que a questão logicamente anterior seja resolvida antes da posterior é 
exigência lógica. Por outro lado, a obrigação de que essa solução ocorra 
expressamente, e não de forma implícita, é consequência do dever constitucional 
de fundamentação das decisões judiciais. Toda decisão deve ser fundamentada, e 
o raciocínio seguido pelo magistrado deve ser adequadamente exposto. Nesse 
sentido, é inevitável que sejam delimitadas todas as premissas utilizadas pelo 
magistrado para chegar a determinada decisão, com a exposição adequada de toda 
a cadeia de raciocínio. (Sobre o dever de fundamentação das decisões judiciais, 
v., entre outras, TARUFFO, Michelle. A motivação da sentença civil (1975). São 
Paulo: Marcial Pons, 2015. Trad. Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula 
Ramos; especificamente sobre a manifestação desse dever no CPC de 2015, v. 
SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na 
construção de respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2015. 
303 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e questões 
preliminares. Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1971. p. 76. 
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o elemento essencial para sua definição. 304  
A questão prévia só deve ser resolvida anteriormente porque o 

desenvolver da argumentação discursiva exige que alguns problemas 
sejam enfrentados antes dos outros. “A anterioridade é lógica antes de ser 
cronológica”.305  

Nem todas as questões prévias influem nas subordinadas da mesma 
forma, e disso surge a mais relevante classificação sobre a matéria: 
questões prejudiciais e questões preliminares. 

Certas questões prévias determinam se a questão subordinada será 
julgada ou não. É o exemplo da alegação de falta de alguma das condições 
da ação, ou de prescrição do direito alegado pelo autor. Caso julgada em 
sentido positivo, a questão preliminar encerra a cadeia de raciocínio, 
tornando desnecessário o julgamento da questão subordinada. Essas 
questões são denominadas questões preliminares. 

Outras delas afetam o conteúdo do julgamento da questão 
subordinada. Não impedem sua análise, mas determinam total ou 
parcialmente o modo como o juiz deverá julgá-la. Exemplo claro é a 
alegação de nulidade do contrato, em ação que visa à prestação de 
obrigação nele prevista. Reconhecida a nulidade, o pedido principal será 
apreciado, em sentido negativo. Caso reafirmada a validade do contrato, 
o juiz não poderá julgar o pedido improcedente com base neste 
fundamento. Essas questões recebem o nome de questões prejudiciais.306  

Nem sempre houve tanta clareza conceitual. Historicamente, 
diversos outros critérios foram utilizados para tentar construir uma 
separação científica entre as preliminares e as prejudiciais – todos eles 
menos razoáveis do que os atualmente adotados. Inicialmente, aliás, 
sequer havia tal preocupação, sendo as expressões utilizadas, 
promiscuamente, como sinônimos uma da outra.307 Essa tendência ainda 

                                                        
304 FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza 
jurídica, espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 17. 
305 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 39. 
306 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 11-15. 
307 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 28. 
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é muito frequente nos repertórios de jurisprudência dos tribunais 
nacionais, que costuma utilizar qualquer uma das duas para fazer 
referência às questões que antecedem a análise do mérito.308 

Além disso, em certa época houve também marcada tendência de 
diferenciar os dois tipos de vínculo pela sua natureza: as prejudiciais 
diriam respeito ao mérito da causa, e as preliminares, a questões 
processuais.309 Essa distinção peca por não ter utilidade prática para o fim 
a que a divisão realmente se presta, que é a delimitação objetiva da coisa 
julgada. Tanto é, aliás, que os adeptos dessa corrente rotineiramente 
referem-se às “preliminares de mérito” para se referir às questões não-
processuais que impedem a prolação de efetivo provimento sobre a 
relação jurídica afirmada pelo autor, criando terceira categoria 

                                                        
308 Os exemplos são fartos perante a jurisprudência da maioria dos tribunais do 
país. Observe-se, por exemplo, a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. QUESTÃO ACERCA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS 
DISCUTIDA EM RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO NA 
ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PRELIMINARES DE MÉRITO PREJUDICIAIS 
AO DEBATE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA OCORRIDA DURANTE O REGIME MILITAR. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. IMPRESCRITIBILIDADE. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. (...)” 
(BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EDcl no REsp 1328303. Rel. 
Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. em 05/03/2015, publicado no DJe em 
11/03/2015. Grifou-se). Aqui, o STJ utiliza indistintamente os conceitos, 
afirmando que as “preliminares de mérito” são “prejudiciais” ao debate. Leitura 
do inteiro teor do acórdão revela que as questões alegadas pela União eram sua 
ilegitimidade e a prescrição do direito do autor – legítimo caráter de questões 
preliminares, portanto, sem qualquer relação de prejudicialidade. Em outra 
ocasião, o mesmo STJ trata as questões preliminares como gênero no qual 
estariam abarcadas também as prejudiciais: PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO – (...) QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS - 
ANULAÇÃO DO JULGADO A QUO. 1. De acordo com o art. 560 do CPC, as 
questões preliminares (nelas incluídas as prejudiciais), devem ser analisadas 
antes do mérito. (...)” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 668.024, Rel. 
Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. em 22/03/2005 publicado no DJe em 
09/05/2005. Grifou-se).  
309 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 29. 
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absolutamente desnecessária. 
Fabrício aponta, ainda, que parte da doutrina opta por dividir as 

questões não em duas, mas em três: questões referentes ao processo, à 
ação e ao mérito (sendo, nesse caso, as expressões “preliminares” e 
“prejudiciais” tratadas como sinônimos).310 Novamente, a investigação 
das questões prévias pela ótica da natureza do problema resolvido em 
nada auxilia para resolver o problema dos limites objetivos da coisa 
julgada. 

Essas construções pertencem à história do processo civil. Todos 
esses conceitos restam superados, e não é exagero dizer que doutrina hoje 
é uníssona na distinção entre as questões preliminares e prejudiciais a 
partir da natureza do vínculo que exercem sobre a questão subordinada.  

As preliminares determinam se ocorrerá o julgamento da questão 
subordinada. Quando acolhidas, tal julgamento não acontece. Pouco 
importa se a questão é processual ou de mérito. Assim, a alegação de 
ausência de legitimidade ativa extraordinária implicará sempre 
julgamento sem resolução de mérito, não havendo qualquer manifestação 
sobre o mérito da causa, resultando em sentença terminativa. O mesmo se 
aplica à alegação de prescrição. Quando acolhida, também não há 
pronunciamento judicial sobre a relação jurídica afirmada pelo autor, 
mesmo que a sentença resultante desse acolhimento extinga o feito com 
julgamento de mérito, por determinação do sistema jurídico. 

As questões prejudiciais, por outro lado, não impedem o 
julgamento da questão subordinada mas determinam o sentido em que 
este deverá ser proferido. A questão prejudicada será julgada, terá seu 
conteúdo determinado, total ou parcialmente, pelo resultado do 
julgamento da prejudicial. Como assinala Barbosa Moreira, a preliminar 
afeta a questão subordinada no seu ser, enquanto a prejudicial o faz 
apenas no seu modo de ser.311 Tais conceitos serão trabalhados mais a 
fundo logo a seguir. 
 

                                                        
310 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A ação declaratória incidental. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 40-41. 
311 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e questões 
preliminares. Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: 
Borsoi, 1971. p. 83. 
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3.1.3. Conceito de prejudicialidade 
 
O estudo da questão prejudicial é mais complexo do que o das 

preliminares. O conceito de prejudicialidade tem um caráter lógico e um 
caráter jurídico, como reconhece Menestrina.312 A essa ideia, Barbosa 
Moreira acrescenta que o conceito adotado deve ter interesse prático para 
o esclarecimento do problema da prejudicialidade à luz de determinado 
direito positivo.313  

O critério lógico diz respeito à natureza em si do elo de 
prejudicialidade; já o critério jurídico, ao papel das questões prejudiciais 
no elo argumentativo realizado pelo magistrado. A comunhão dos dois 
critérios serve para identificar aquelas questões que podem ser definidas 
como prejudiciais com finalidade prática, especialmente para a definição 
dos limites objetivos da coisa julgada.314 

 

3.1.3.1. Análise histórica: do empirismo à teoria substancial 
 

Historicamente, o estudo da relação de prejudicialidade encontra 
suas raízes nos mesmos praejuidicia romanos que originaram a moderna 
ação declaratória autônoma, conforme já discutido.315 Essas fórmulas do 
processo romano representavam um juízo anterior à obtenção de efetiva 

                                                        
312 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile (1904). Itália: 
Giuffré, 1963. p. 99-138. 
313 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 50. 
314 Destaque-se, ainda, que o conceito de prejudicialidade aqui construído está 
alinhado à teoria do processo civil. Não há preocupação em esclarecer a 
aplicabilidade destes conceitos ao processo penal, onde o conceito de 
prejudicialidade desenvolveu-se de maneira diversa, focado especialmente na 
chamada prejudicialidade heterogênea, onde a questão prévia é de natureza 
distinta da criminal. (FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: 
conceito, natureza jurídica, espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988. p. 37.) 
315 Sobre a origem histórica da pretensão declaratória, v. item 1.2.2, supra. 



 125 

satisfação de pretensão jurídica,316 elo lógico que muito se assemelha à 
relação de prejudicialidade aqui estudada, pois afeta a decisão seguinte 
reside justamente em seu modo de ser.317 Ao longo dos anos, porém, o 
estudo da prejudicialidade distanciou-se dessa ideia básica, que só 
recentemente foi resgatada. Até então, diversas correntes distintas 
buscaram encontrar outro critério apto a explicar o fenômeno.  

Por longo tempo, tendência dominante na doutrina foi defender 
que a prejudicialidade se caracterizaria unicamente pelo regramento 
processual que recebe em cada ordenamento jurídico. Sob esse 
argumento, seria prejudicial toda a questão cujo surgimento implicasse a 
suspensão do processo principal, por força da lei processual. Assim, 
problemas que nada tivessem a ver com a tomada de decisão sobre o 
objeto litigioso – como a impugnação ao valor da causa, por exemplo – 
seriam consideradas prejudiciais se resultassem na suspensão do processo 
principal. Tal critério claramente não prospera, pois a forma processual 
de se resolver determinada questão nada diz sobre sua natureza. Essa 
explicação é apegada ao mero empirismo, observando apenas o 
tratamento legislativo do problema.318  

Como reação ao pensamento exclusivamente empirista, parcela 
relevante da doutrina pretendeu afastar totalmente a regulação da 
prejudicialidade do campo do direito processual. Nascem, nesse 
momento, as teorias substancialistas da prejudicialidade, que a estudam 
como fenômeno exclusivamente vinculado ao direito material. 

Nesse campo insere-se o pensamento de Allorio, para quem “a 
única razão pela qual a decisão final sobre a relação jurídica objeto de um 

                                                        
316 O praejudicium romano originou, além da demanda declaratória, a própria 
expressão prejuízo, aliás – realizava-se juízo prévio (pré-juízo) sobre a existência 
da violação do direito antes de efetivar os meios de tutela. Modernamente a 
expressão deixou de ser usada apenas em seu sentido técnico para passar à 
linguagem coloquial, onde é utilizada para significar qualquer tipo de dano 
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 18). 
317 CARVALHO, José Orlando Rocha de. Ação declaratória. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 29-30. 
318 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 37-40. 
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processo pode ter por preliminar uma decisão sobre outra relação jurídica 
é porque esta última relação jurídica é prejudicial à primeira”.319 A 
prejudicialidade, para Allorio, dar-se-ia então apenas entre as relações 
jurídicas, e estaria presente sempre que o antecedente da norma abstrata 
em que se consubstancia determinada relação jurídica preveja, em sua 
hipótese de incidência, outra relação jurídica. Assim, o conteúdo da 
relação subordinante determina diretamente o conteúdo da subordinada. 

O conceito de Allorio explica satisfatoriamente, por exemplo, a 
prejudicialidade que existe entre a relação de paternidade e a condenação 
ao pagamento de alimentos. Está corretamente reconhecido que a 
prejudicialidade é um elo lógico. A teoria substancialista de Allorio peca, 
apenas, por ser excessivamente restritiva, pois a prejudicialidade não se 
dá apenas entre relações jurídicas substanciais.  

O elo de dependência lógica não é exclusivo ao mérito. Ele pode 
surgir em qualquer momento do processo, como na análise dos requisitos 
de admissibilidade do processo e das condições da ação. Silva menciona 
o exemplo da prejudicialidade que existe entre “a questão concernente à 
nulidade da naturalização”, que “condiciona o resultado da questão 
referente à legitimidade ativa ad causam”.320 A solução da primeira 
questão é essencial para a decisão sobre a legitimidade da parte, que, por 
sua vez, é preliminar ao julgamento do mérito. 

Por isso, o consenso doutrinário, hoje, afastou-se da teoria 
substancialista. Tornou-se rotineiro afirmar que a prejudicialidade é 
fenômeno pertencente ao plano da argumentação jurídica processual, não 
do direito substancial.321 

 

                                                        
319“En efecto, la única razón por cual a la decisión final sobre la relación jurídica 
objeto de un proceso, le puede ser preliminar una decisión sobre otra relación 
jurídica, es porque esta última relación jurídica sea prejudicial a la 
primera.”(ALLORIO, Enrico. La cosa juzgada frente a terceros (1935). Madri 
(Espanha): Marcial Pons, 2014. Trad. de Maria Angélica Pulido Barreto. p. 65-
69).  
320 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná, p. 128. 
321 FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza 
jurídica, espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 26-
29. 
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3.1.3.2. Critério lógico 
 
No aspecto lógico, a essência da prejudicialidade é a relação de 

dependência entre duas questões. O julgamento da questão prejudicial 
determina total ou parcialmente o conteúdo do julgamento da questão 
prejudicada. Trata-se, portanto, de vínculo lógico-argumentativo.322  

A compreensão lógica da prejudicialidade não precisa ir além 
desse ponto. Trata-se, na realidade, de problema não (somente) jurídico. 
Qualquer processo de raciocínio que contenha mais de uma etapa passará 
por relações de prejudicialidade. Nesse sentido, a prejudicialidade nada 
mais é do que manifestação lógica da relação de causalidade que orienta 
todas as coisas no mundo.323 

Basta pensar num exemplo cotidiano. Se alguém pretende decidir 
se deve sair de casa levando guarda-chuva, esse indivíduo precisará 
apurar uma questão de fato, verificando a previsão do tempo. Se houver 
indicativo de tempo ruim, levará o guarda-chuva, mas não o fará se a 
previsão for de céu claro. Perceba-se que em ambos os casos houve 
decisão, que foi afetada apenas em seu conteúdo por outra verificação 
concreta. Aí reside o elo lógico da prejudicialidade.324 

Essa conclusão deve muito a Menestrina, cujo estudo da 
prejudicialidade parte do reconhecimento de que toda decisão judicial 
possui elementos lógicos. Para o autor, toda decisão judicial nasce “do 
selo da autoridade do Estado imposto ao produto de uma 
argumentação”.325 Isso pode parecer óbvio para qualquer leitor moderno, 
mas à época de Menestrina ainda imperavam as teorias positivistas 
clássicas sobre a decisão, segundo as quais a atividade do juiz era de mera 
aplicação mecânica de um direito pré-existente. 

Quer dizer, embora a decisão judicial represente a imposição da 
autoridade estatal sobre um problema fático concreto, essa etapa final é 

                                                        
322 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile (1904). Itália: 
Giuffré, 1963. p. 100-101. 
323 LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Prejudicialidade no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 21. 
324 Por outro lado, a decisão de levar ou não o guarda-chuva não precisaria ser 
tomada se, por outro motivo, a pessoa decidisse não sair de casa. Aqui haveria 
relação lógica semelhante à das questões preliminares, pois a decisão de 
permanecer dentro de casa torna desnecessária qualquer conclusão sobre levar ou 
não levar o guarda-chuva. A decisão não é tomada. 
325 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile. Milão 
(Itália): Giuffré, 1963. p. 38. 
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precedida por atividade lógico-argumentativa que justifica a decisão. 
Independentemente da natureza do pronunciamento, ele sempre será 
precedido por determinados elementos lógicos. Nessa estrutura 
argumentativa é que surgem as relações de prejudicialidade.  

Esse vínculo lógico, assim generalizado, pode aparecer em 
qualquer momento da argumentação judicial, seja ele referente à ação, ao 
processo ou ao mérito. Não há apenas uma questão prévia e uma questão 
principal, mas sim cadeia de questões que são prévias umas às outras. Por 
isso não é sempre correto falar apenas em questão prejudicial e questão 
principal, pois duas questões distintas podem existir de forma 
subordinada sem que uma delas seja a questão principal do processo. Mais 
adequado é falar em questão subordinante e questão subordinada ou 
simplesmente em questão prejudicial e questão prejudicada.  

A questão prejudicial deve sempre ser resolvida antes da 
prejudicada, mas essa anterioridade não necessariamente se manifestará 
no procedimento. Ambas as questões podem, e frequentemente são, 
apreciadas num mesmo ato processual. A anterioridade se dá apenas na 
exposição do raciocínio. Recorda-se que a anterioridade cronológica é 
secundária, pois mera decorrência da anterioridade lógica. 

Discute-se muito, também, sobre a relação de necessariedade entre 
a questão prejudicial e o julgamento da questão prejudicada. Com isso, 
quer-se falar de situação onde o magistrado tem mais de um caminho 
possível para chegar ao mesmo resultado, perscrutando se nesse caso 
ainda há prejudicialidade entre as duas questões, cujo elo de influência é 
apenas potencial, e a questão principal. 

Ilustrando a partir de exemplo concreto: suponha-se que, em defesa 
à demanda de alimentos, o réu afirme a inexistência do elo de paternidade 
e a falta de necessidade do autor. Ambos os fundamentos são autônomos 
e suficientes para que se alcance a improcedência da demanda. Nesse 
caso, haveria ainda prejudicialidade? 

A resposta é positiva. O fato de haver outro caminho possível não 
apaga a relação de anterioridade lógica. Mantém-se hígido o elo de 
prejudicialidade, mesmo que o juiz possa decidir por outro caminho. 
Basta que a decisão potencialmente se insira na cadeia de raciocínio do 
magistrado para que esteja configurada a relação de prejudicialidade. 

Entendimento diverso geraria grave problema prático, como 
astutamente observa Leite:326 embora a definição de prejudicialidade 

                                                        
326 LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Prejudicialidade no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 33. 
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sirva primordialmente para traçar os limites objetivos da coisa julgada, 
boa parte de seus impactos processuais faz-se sentir antes da prolação da 
sentença, durante o andar do procedimento. Se as partes alegam mais de 
uma questão prejudicial, e cada uma destas permite, autonomamente, que 
se chegue ao mesmo resultado, só se saberá qual delas foi indispensável 
para a decisão do juiz ao final do processo – e não haverá critério para 
estabelecer o que são questões prejudiciais durante o trâmite processual. 
Além disso, caso as partes tragam mais de uma linha de defesa e o 
magistrado aprecie ambas, alcançando o mesmo resultado, não haverá 
critério claro para dizer qual das duas é realmente necessária.327 

Discorda-se, nesse ponto, de Barbosa Moreira, que defende a 
necessariedade como critério. O autor afirma que a necessariedade seria 
requisito porque haveria prejudiciais necessárias e contingentes: as que o 
juiz deve enfrentar e aquelas que ele apenas pode enfrentar.328 O autor 
afirma que com essa distinção se estaria evitando a indesejável 
circunstância de que a prejudicial seja identificada apenas na decisão 
final; mas não há critério claro para definir o que é uma prejudicial 
“necessária” e uma “contingente” antes de que seja efetivamente lida a 
decisão.329 Melhor abandonar esse critério classificatório, bem como a 
própria noção de necessariedade para a configuração da 

                                                        
327 Sem razão Fernandes, portanto, quando afirma que os requisitos lógicos para 
a prejudicialidade seriam a anterioridade lógica e a necessariedade. 
(FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza jurídica, 
espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 38) A 
primeira é insuficiente, como visto, e a segunda em nada acrescenta ao conceito 
de prejudicialidade (embora tenha relevância para definir se determinada questão 
prejudicial é passível de transitar em julgado, como se verá). 
328 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 53-54. 
329 A referência aqui é à necessariedade como critério para definição do que é 
questão prejudicial. Essa discussão não se confunde com outra, que será travada 
mais adiante, que referente à necessariedade como requisito jurídico para que a 
questão prejudicial seja apta a transitar em julgado. Embora o novo CPC tenha 
determinado a expansão dos limites objetivos da coisa julgada à questão 
prejudicial, isso não acontece em todos os casos; um dos requisitos para que essa 
expansão tenha ocorrido é a necessariedade, e para estes fins a necessariedade só 
pode ser verificada depois de já prolatada a decisão (e também aqui não pode ser 
confundida com suficiência, como se verá). V. item 4.2.1, infra. 
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prejudicialidade.330  
Acredita-se que muito dessa discussão decorre de falta de clareza 

na definição do problema da necessariedade, frequentemente confundido 
com outra faceta das questões prejudiciais, que é sua suficiência. 

Quando a prejudicial é suficiente para a solução da demanda, ela 
exclui todas as outras soluções possíveis. Assim, a ação condenatória 
baseada em contrato que o magistrado declara nulo só pode ser resolvida 
em um sentido, a improcedência. Também é o caso da demanda de 
alimentos em que o elo de paternidade é declarado inexistente: a única 
solução possível é a improcedência. 

Mas é também possível que a questão prejudicial não seja 
suficiente. Nesse caso, ela excluirá apenas uma ou algumas das decisões 
possíveis, mas não pré-determinará completamente o sentido do 
julgamento. É o caso do reconhecimento da paternidade na demanda que 
pleiteia alimentos. Reconhecido o vínculo de paternidade, fica excluída a 
decisão de improcedência do pedido com base nesse fundamento, mas a 
vitória do autor não é garantida, pois o mesmo resultado poderá ser 
alcançado com base em outro argumento, como a falta de necessidade do 
autor. No exemplo do contrato, a decisão da prejudicial no sentido de 
declarar que o contrato não é nulo não impede que o pedido seja julgado 
improcedente por outro motivo. 

Por ter excluído uma solução possível, porém, a questão continua 
sendo prejudicial, já que houve determinação, mesmo que parcial, do 
conteúdo da questão subordinada. O fato de não ser suficiente para o 
julgamento do mérito não significa que a questão prejudicial seja 
dispensável ou desnecessária. Não existe prejudicialidade parcial; ou a 
questão é prejudicial, ou não é.331 

Assim, a prejudicial não precisa ser nem necessária nem suficiente 
para que o magistrado atinja seu raciocínio. Basta que tenha 
potencialidade de determinar, total ou parcialmente, o sentido em que 
deve ser julgada a questão prejudicada. Tal elo lógico de influência é a 
única característica relevante para a definição da prejudicialidade. 

 
 

                                                        
330 Para enfrentamento mais detalhado do problema da apresentação de questão 
prejudicial concorrente a outro argumento, e qual deve ser o comportamento do 
magistrado, v. item 4.4.2, infra. 
331 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile. Itália: 
Giuffré, 1963. p. 101. 
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3.1.3.3. Critério jurídico 
 
Dentre a universalidade das questões prejudiciais que se 

apresentam perante o magistrado, apenas algumas delas serão relevantes 
para fins processuais. O problema do valor de determinada prova oral, por 
exemplo, atribuindo-se a determinado depoente a qualidade de 
testemunha ou de informante, pode adquirir característica de prejudicial 
em relação ao objeto litigioso, mas jamais será questão prejudicial para 
os fins de configuração dos limites objetivos da coisa julgada. Assim, é 
preciso estabelecer algum critério claro para a delimitação de cada uma 
das situações. 332 

Deve ser descartada, desde logo, a teoria que via configurada a 
prejudicialidade apenas nos casos em que o sistema processual 
determinava a suspensão do processo principal até o julgamento da 
questão prejudicial surgida incidentalmente. Aqui há confusão entre o 
plano da natureza jurídica da prejudicialidade e sua mera regulação 
procedimental.333 Essa teoria deve ser estudada apenas como elemento da 
história do processo civil, pois não é hoje defendida doutrinariamente e já 
era criticada pela doutrina italiana do séc. XIX.334  

                                                        
332 A busca por um conceito jurídico não significa defender que a prejudicialidade 
seja um conceito lógico-jurídico, que exista de forma supra-legal (sobre a rejeição 
à existência de conceitos lógico-jurídicos (v. item 1.3.1, nota n. 104, supra). A 
bem da verdade, o emprego da locução “critério jurídico” pode induzir em erro, 
levando a crer que se trataria de critério positivado. Não é isso: por critério 
jurídico, entenda-se critério juridicamente relevante para os fins de definir os 
limites objetivos da coisa julgada em cada sistema. Assim, tal critério poderá 
variar no espaço e no tempo, de acordo com a realidade de cada ordenamento. A 
própria mudança no regulamento da ação declaratória incidental no direito 
brasileiro, que deixou de ser necessária para a expansão da coisa julgada às 
questões prejudiciais, modifica substancialmente o critério jurídico para a 
definição da prejudicial, como defenderei logo adiante.   
333 Esclarecendo que tal teoria decorre de má leitura do direito romano realizada 
durante o período medieval, Fernandes afirma que “uma coisa é a essência da 
questão prejudicial, outra é eventual reflexo processual dela decorrente” 
(FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza jurídica, 
espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 33). 
334 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 21. 
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De toda forma, rejeitar a suspensão como critério jurídico para a 
prejudicialidade serve para esclarecer ponto importante: o regulamento 
processual deve ser definido a partir de um conceito claro de 
prejudicialidade, não o contrário. O surgimento da questão prejudicial 
incidental pode dar origem a diversos tratamentos processuais para sua 
solução: a suspensão do processo, o ajuizamento de ação declaratória 
incidental ou a simples determinação de que a questão seja apreciada e 
resolvida junto com os demais elementos do processo, como é o caso do 
atual direito brasileiro. Mas nada disso altera sua natureza. O que se deve 
fazer com a questão prejudicial depois de sua configuração é problema 
distinto daquele referente à identificação da prejudicial em si. 

Maior atenção merece a chamada tese da autonomia. De acordo 
com essa teoria, o critério jurídico adequado para a definição da questão 
prejudicial é a potencialidade de a questão ser, sozinha, objeto de pedido 
autônomo em outro processo. Quer dizer, só seria apta a ser considerada 
prejudicial “a questão idônea a ser apreciada principaliter em outro 
processo”, como explica Fabrício.335 Filiam-se a essa teoria, ainda, 
Grinover,336 Alvim337 e Fernandes.338 

O consenso doutrinário durante o período do CPC de 1973 pareceu 
se construir nesse sentido. A razão é compreensível: nessa época, o modo 
adequado de obter a extensão dos limites objetivos da coisa julgada era o 
ajuizamento da ação declaratória incidental. A questão que não pudesse 
ser objeto desta ação autônoma, logicamente, não poderia ser tratada 
como questão prejudicial passível de transitar em julgado. Disso decorre 
a relevância e a simpatia doutrinária pela tese da autonomia. 

Há, ainda, a tese da identidade de raciocínios. De acordo com essa 
visão, só é passível de transitar em julgado aquela questão que tenha a 
mesma natureza da questão principal discutida no processo. Essa é a 
célebre conclusão da obra de Menestrina, para quem a prejudicialidade 
                                                        
335 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ação declaratória incidental. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 45. 
336 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação declaratória incidental. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1972, p. 10. 
337 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 27.  
338 FERNANDES, Antonio Scarance. Prejudicialidade: conceito, natureza 
jurídica, espécies de prejudiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 37-
47. 
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jurídica (analisada a posteriori, pois pressupõe a prejudicialidade lógica) 
resta configurada quando a natureza da questão é igual à da decisão de 
mérito.339 

Por natureza, aqui, compreenda-se a identidade do raciocínio 
jurídico utilizado para resolver a questão principal e a prejudicial. Para 
Menestrina a decisão judicial é, em último nível, um silogismo. Ao 
resolver a questão principal do processo, o juiz realiza atividade 
subsuntiva, aplicando ao substrato fático a norma jurídica geral e abstrata. 
Nessa linha, são questões prejudiciais todas aquelas que o magistrado 
resolve ao longo da exposição dos fundamentos da decisão através da 
aplicação da norma geral aos fatos individuais. 

Por isso, uma questão probatória – a análise valorativa de um 
depoimento testemunhal, por exemplo – não é prejudicial jurídica. A esse 
problema, que é logicamente prejudicial, falta a natureza declaratória, de 
reconstrução do direito e aplicação a determinado caso concreto, que 
permitiria sua configuração jurídica como questão prejudicial. 

Assim, pode ser considerada questão prejudicial toda aquela que, 
além de se adequar ao critério lógico acima mencionado, implique 
atividade de construção e aplicação da regra que resolve determinado 
problema concreto (abandonando a concepção da pura subsunção). 
Dentro da teoria da decisão judicial construída no primeiro capítulo, essa 
atividade pode ser equiparada à própria função declaratória que é 
intrínseca à jurisdição. As questões prejudiciais terão sempre natureza 
declaratória, assim como a questão principal resolvida pelo magistrado – 
afinal, a declaração é o único elemento da decisão passível de transitar 
em julgado.340 

Comparadas as teses da autonomia e da identidade de raciocínios, 
a segunda surge como explicação mais adequada para o fenômeno da 
prejudicialidade, por diversos motivos. 

Inicialmente é preciso rechaçar a crítica formulada por Fabrício, 
para quem a tese da identidade de raciocínios não representaria critério 
efetivamente jurídico, mas mera continuidade do critério lógico 

                                                        
339 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile. Itália: 
Giuffré, 1963. p. 109. 
340 Sobre a atividade jurisdicional e sua natureza declaratória, v. itens 1.1 e 1.2, 
supra; sobre a limitação da coisa julgada ao conteúdo declaratório da decisão, v. 
item 2.2.3.2, supra. 
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anteriormente desenhado. Segundo o autor, apenas a tese da autonomia 
representaria efetivo critério jurídico. O autor chega a afirmar que a busca 
por critério jurídico para a configuração da prejudicialidade se daria 
apenas nos sistemas jurídicos que admitem a ação declaratória incidental, 
onde a questão prejudicial é alegada autonomamente; quando ela não 
existe, seria suficiente o critério lógico.341  

Esse é problema meramente semântico, sobre o que se pretende 
afirmar com “critério jurídico”. Quando se fala em critério jurídico para 
a configuração da prejudicialidade, a ideia não é afirmar a necessidade de 
haver critério positivado. Nada disso. A prejudicialidade é fenômeno 
lógico-argumentativo, que se manifesta em qualquer discurso lógico; 
quando se fala na busca por critério jurídico, o que se busca é alguma 
peculiaridade das questões prejudiciais dentro do discurso jurídico-
processual, que é uma modalidade específica de argumentação. Essa 
peculiaridade só pode ser encontrada na identidade dos raciocínios 
jurídicos. 

Percebe-se, então, que a busca por um critério jurídico para a 
identificação da questão prejudicial é absolutamente distinta da análise 
dos requisitos para que tais questões transitem em julgado. A exigência 
da ação declaratória incidental para que haja trânsito em julgado da 
questão prejudicial acabou nublando a fronteira entre esses dois 
problemas. Pode haver questões prejudiciais impassíveis de transitar em 
julgado, sem que isso desvirtue sua natureza.  

Na mesma linha, a tese da autonomia peca por limitar a existência 
das relações de prejudicialidade às questões de mérito. Como dito 
anteriormente, a relação de prejudicialidade pode se dar entre quaisquer 
questões, inclusive aquelas unicamente processuais ou relativas ao direito 
de ação.  

Em defesa da teoria da autonomia, Silva recorda que as 
prejudiciais de mérito, as únicas relevantes para o estudo dos limites da 
coisa julgada, são sempre autônomas. Disso derivava, inclusive, a 
possibilidade de serem arguidas por meio da ação declaratória incidental, 
no sistema do CPC de 1973. Por isso, a teoria da autonomia seria 
suficiente para explicar o fenômeno da prejudicialidade em relação à 

                                                        
341 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ação declaratória incidental. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 44-45. 
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extensão dos limites da coisa julgada.342  
Embora valorosa, a observação de Silva apaga a distinção entre os 

critérios para a configuração da questão prejudicial com critérios para que 
ela transite em julgado. As questões prejudiciais não perdem essa 
natureza por não serem de mérito, mesmo que não possam transitar em 
julgado. 

Seria possível criticar a teoria da identidade de raciocínios, ainda, 
afirmando seu equívoco por presumir a natureza silogística e subsuntiva 
da atividade judicial, o que seria indevido resquício daquele ultrapassado 
positivismo exegético.  

A crítica é indevida, porém. A tese de Menestrina não pressupõe a 
natureza subsuntiva da decisão, mas apenas a identidade de raciocínios 
entre a questão principal e a prejudicial. Assim, para aqueles que 
defendem ter a decisão natureza diversa da silogística, a teoria da 
identidade de raciocínios apenas exige que se reconheça que é questão 
prejudicial toda aquela que ocupe posição idêntica, no discurso jurídico, 
à questão principal.  

Essa é, inclusive, a posição adotada neste trabalho. Como já dito, 
a atividade judicial representa interpretação e aplicação do direito; o fato 
de as regras não serem prontas e pré-determinadas, mas construídas 
interpretativamente diante do direito e das circunstâncias de cada caso, 
não prejudica a aplicação da tese. Basta reconhecer que é prejudicial toda 
aquela questão que tenha essa peculiar natureza de reconstrução da norma 
jurídica e sua aplicação a uma circunstância individual. O que há de 
relevante é a idêntica eficácia declaratória da decisão sobre a questão 
principal e prejudicial, já que ambas são caracterizadas pela solução de 
incerteza objetiva quanto à existência de determinada relação jurídica. 

Além disso, a tese da autonomia pode ser criticada porque, a 
depender do modo como é formulada, ela é ou excessivamente restritiva, 
ou absolutamente redundante.  

A leitura mais estrita da tese da autonomia diria que a questão 
prejudicial, para ser efetivamente autônoma, deveria estar sujeita a todos 
os critérios de admissibilidade de um processo qualquer, incluindo todos 
os pressupostos processuais e condições da ação. Assim construída, a 
regra é excessivamente restritiva, pois em alguns casos poderá não haver 
interesse de agir na propositura de ação meramente declaratória para 

                                                        
342 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná, p. 128. 
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discutir questão prejudicial; pode-se imaginar situação em que o interesse 
de agir só surge se a questão for apreciada como prejudicial a outro 
pedido. Paradoxalmente, de acordo com essa concepção restritiva da tese 
da autonomia, ela não poderia ser considerada prejudicial, justamente 
porque só pode ser arguida incidentalmente. 

Mas essa não é a única leitura possível. Formulada de outra 
maneira, mais ampla, a tese da autonomia pode exigir a mera 
potencialidade de a questão ser arguida em abstrato, pouco importando 
maiores considerações sobre o interesse de agir. 

Nesse caso, porém, a tese da autonomia se torna absolutamente 
idêntica à tese da identidade de raciocínios. Afinal, é justamente o fato de 
ter natureza declaratória, de interpretação/aplicação do direito ao 
substrato fático, que torna a questão prejudicial passível de ser discutida 
autonomamente. A autonomia da questão prejudicial para ser discutida 
em ação autônoma é a consequência de sua natureza jurídica declaratória, 
não o contrário. Nesses termos, a tese da autonomia inverte a ordem dos 
fatores, colocando a consequência antes da causa.343 

Por isso, em razão de todo o exposto, o melhor critério jurídico 
para a correta identificação das questões prejudiciais é o da identidade de 
raciocínios. A potencialidade de a questão ser objeto de ação autônoma 
ou não é mera opção adotada circunstancialmente pelo legislador, que não 
guarda relação com o conceito de prejudicialidade. De acordo com 
Barbosa Moreira, a autonomia não altera “no grau mais mínimo” a 
natureza jurídica da prejudicial.344 

Resumidamente, o conceito de questão prejudicial defendido por 

                                                        
343 A crítica à tese da autonomia não serve para descreditar o trabalho dos autores 
que a defendem. Na verdade, a tese da autonomia é plenamente cabível num 
ordenamento jurídico que tenha positivado a ação declaratória incidental como 
meio para expandir os limites da coisa julgada. Nesse cenário, sempre haverá 
interesse de agir na propositura de ação declaratória incidental que tenha por 
objeto decidir principaliter a questão prejudicial. Assim, é questão prejudicial 
passível de transitar em julgado toda aquela questão que possa, autonomamente, 
ser objeto de ação declaratória incidental. Apenas com a modificação no direito 
positivo brasileiro, que passa a admitir também o trânsito em julgado da questão 
prejudicial, é que a tese da autonomia perde força.  
344 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 47. 
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este trabalho, englobando os critérios lógico e jurídico, pode ser assim 
enunciado: é prejudicial toda a questão cujo julgamento determina o 
sentido em que deve ser julgada alguma outra, e tenha a mesma natureza 
jurídica declaratória do julgamento da questão principal. 

 

3.1.4. Causas prejudiciais 
 
A prejudicialidade pode, também, manifestar-se externamente ao 

processo. Como destaca Menestrina,345 além do ponto e da questão pode 
existir, também, a causa prejudicial,. 

A acepção da palavra causa, como destaca Miranda de Oliveira,346 
deve ser a mais ampla possível. Não se deve equiparar a expressão causa 
à totalidade do processo, ou à ação proposta pelo autor. Assim como a 
questão e o ponto, a causa é elemento lógico do processo, com a 
peculiaridade de manifestar-se externamente, em outro feito. Dentro 
desse outro feito, sua manifestação é ou foi de questão prejudicial; mas, 
uma vez configurada a existência da questão, esteja ela pendente de 
julgamento ou já tendo sido resolvida, ela se manifesta perante outros 
processos como uma causa prejudicial. 

A questão prejudicial deve ser resolvida pelo magistrado. O ponto 
prejudicial não é resolvido, porque pressupõe a inexistência de 
controvérsia. Da mesma forma, a causa prejudicial também não pode ser 
resolvida pelo magistrado – não porque inexista controvérsia, mas porque 
a questão já está sendo, ou já foi, resolvida em processo distinto. Trata-se 
de problema de relação entre feitos, portanto. 

Assim, a causa prejudicial se comporta como ponto dentro do 
processo onde surge como causa, porque está fora do alcance da 
autoridade declaratória do magistrado. No processo originário, porém, ela 
deve obrigatoriamente ter se manifestado como questão, pois o ponto 
prejudicial é impassível de exercer influência sobre outros juízos. A 
adoção de determinada premissa como ponto prejudicial, num processo, 
não gera causa prejudicial em outro. 

                                                        
345 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile (1904). 
Milão (Itália): Giuffré, 1963. p. 151-154. 
346 MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Recurso extraordinário e o requisito da 
repercussão geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 169-170. 
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O estudo da causa prejudicial é especialmente relevante para os 
ordenamentos jurídicos que negam à questão prejudicial a potencialidade 
de transitar em julgado. Nesses ordenamentos, a propositura de ação 
declaratória incidental intenta justamente a conversão da questão 
prejudicial em causa prejudicial dentro de um mesmo processo.347 
Pretende-se, com isso, estender a essa decisão os limites da coisa julgada, 
nos ordenamentos jurídicos que negam à questão prejudicial tal 
autoridade. Nesses casos, a tese da autonomia, acima mencionada, se 
tornava não apenas uma forma de explicar a prejudicialidade, mas de 
operacionalizá-la sistemicamente.  

No atual direito brasileiro não há mais necessidade de formar causa 
autônoma para que a questão prejudicial transite em julgado. 

 

3.2. MÉRITO DA CAUSA E OBJETO LITIGIOSO 
 

Ainda preparando o terreno para falar sobre os limites objetivos da 
coisa julgada, é necessária breve digressão sobre o conceito de mérito da 
causa. Afinal, a coisa julgada imutabiliza o objeto litigioso. A questão é 
de alta complexidade e representou tópico de contenda durante toda a 
história do processo civil. 

 

3.2.1. O conceito de lide e sua insuficiência para a definição do mérito 
da causa 

 
A prática doutrinária e legislativa brasileira costuma utilizar-se do 

conceito de lide para definir o objeto  litigioso do processo. Buzaid, na 
exposição de motivos do CPC de 1973, afirmava ter pretendido unificar 
todas as menções ao termo “lide” em torno de um único sentido348 – mas 

                                                        
347 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 28.  
348 Dizia Buzaid, na exposição de motivos ao CPC de 1973: “Haja vista, por 
exemplo, o vocábulo "lide". No Código de Processo Civil vigente ora significa 
processo (artigo 96), ora o mérito da causa (artigos 287, 684, IV, e 687, § 29). O 
projeto só usa a palavra "lide" para designar o mérito da causa. Lide é, consoante 
a lição de CARNELUTTI, o conflito de interesses qualificados pela pretensão de 
um dos litigantes e pela resistência do outro. O julgamento desse conflito de 
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o estudo prático do Código demonstra o insucesso da empreitada, já que 
a expressão aparece em diversos sentidos distintos. Mesmo assim, a 
compreensão do conceito de lide é essencial porque – por bem ou por mal 
– a expressão foi adotada em diversos momentos distintos pela lei 
processual brasileira.  

O conceito tradicional de lide deriva da doutrina de Carnelutti.349 
Lide é sinônimo de conflito de interesses, qualificado pela pretensão 
exercida pelo autor e resistida pelo réu. Trata-se de conceito sociológico, 
extraprocessual: a lide representa a totalidade do conflito existente entre 
as partes, antes mesmo de iniciado o processo. Tal conflito, segundo 
Carnelutti, poderia ser total ou parcialmente posto perante o Judiciário, 
de acordo com aquilo que for delimitado pelos pedidos das partes.  

Por isso, o objeto litigioso nem sempre refletiria exatamente o teor 
da lide. Esta é apresentada perante o juiz pelo autor. Assim, a lide 
penetraria o processo por meio da petição inicial.350 É essa lide 
processual, delimitada pelos pedidos, e não a lide sociológica, que 
coincide com o mérito da causa.351  

As lides processuais poderiam, nessa ótica, ser totais ou parciais, 
a depender da circunstância de refletirem integralmente ou não o teor da 

                                                        
pretensões, mediante o qual o juiz, acolhendo ou rejeitando o pedido, dá razão a 
uma das partes e nega-a à outra, constitui uma sentença definitiva de mérito. A 
lide é, portanto, o objeto principal do processo, e nela se exprimem as aspirações 
em conflito de ambos os litigantes” (BRASIL. Senado Federal. Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm>. Acesso em: 
15/10/2017. Grifei). Está presente aqui tanto a crítica ao CPC de 1939 quanto a 
enunciação expressa da intenção de Buzaid de unificar a acepção da palavra lide 
dentro do código. Já aqui, porém, Buzaid denuncia prestar pouca atenção à lide 
como fenômeno sociológico, referindo-se exclusivamente à lide processual que 
decorre dos pedidos formulados pelo autor. Paradoxalmente, o mesmo CPC viria 
dizer, em seu art. 468, que a sentença julga total ou parcialmente a lide; aqui, o 
vocábulo só pode ser compreendido em seu sentido sociológico. 
349 CARNELUTTI, Francesco. Direito processual civil e penal: direito e 
processo. Campinas: Péritas, 2001. v. 1. p. 92-94. 
350 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação declaratória incidental. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1972. p. 7. 
351 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 11. 
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lide sociológica. Essa distinção era expressamente formulada pelo art. 
468 do CPC de 1973, que definia os limites objetivos da coisa julgada 
fazendo menção à sentença “que julgar total ou parcialmente a lide”.352 A 
lide processual seria total apenas quando desse conta do conflito de 
interesses sociológico em toda sua complexidade, resolvendo-o 
integralmente por meio da sentença.  

Assim, o objeto litigioso do processo – ou mérito da causa, nessa 
vertente tradicional – é a lide delimitada pelo pedido. Como aponta 
Theodoro Jr., “o objeto do julgamento é a lide tal como deduzida em 
juízo: a res in iudicium deducta”.353 Tal observação serve como indicativo 
da contradição intrínseca à utilização da lide sociológica para a definição 
do objeto litigioso. 

Inicialmente, percebe-se a ambiguidade no uso corriqueiro da 
expressão “lide”, mesmo no interior da teoria carneluttiana: a palavra ora 
representa o conflito sociológico, ora representa os pedidos formulados 
pelo autor. Essa duplicidade de sentido perpetuou-se no tempo e até hoje 
não é com muita clareza que os juristas se referem a um ou outro sentido 
da palavra. Quando se fala que a função do Judiciário é a de “pacificar 
conflitos”, como afirma parte da doutrina,354 a referência se faz à ideia de 
conflito ou lide na acepção sociológica. Por outro lado, quando se diz que 
o juiz julga a lide, o quadro de referência já foi modificado para a lide 
enquanto fenômeno exclusivamente processual.  

Além disso, porém, a ideia de que a lide processual é limitada pela 
dedução em juízo põe em xeque a própria utilidade do conceito de conflito 
de interesses. Se o foco está no processo, pouco resta no fenômeno 
sociológico de relevante para a definição do objeto litigioso. 

Imaginar que o objeto litigioso possa, em qualquer circunstância, 
ser “total” e englobar com perfeição o conflito de interesses surgido no 
mundo real, é pensamento utópico. Não interesse ao Judiciário que cada 
um dos pequenos amargores que as pessoas enfrentam na realidade do 
cotidiano seja trazido ao processo. Igualmente inalcançável é a ideia de 
que a jurisdição sirva para resolver integralmente os conflitos. A sentença 
é forma de imposição da autoridade estatal em favor da tutela de 
                                                        
352  CPC de 1973, art. 468. “A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, 
tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.” 
353 THEODORO JR., Humberto. Notas sobre sentença, coisa julgada e 
interpretação. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 167, 
jan/2009. p. 12. 
354 CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria geral do processo. 19. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016. p. 74. 
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determinado direito posto em juízo, e as partes dificilmente sairão 
satisfeitas, no mundo real, com a solução imposta pelo magistrado. Não 
raro, a sentença só faz agravar o conflito em vez de pacificá-lo. 

Como aponta Liebman, a única forma de a lide ser apresentada em 
sua totalidade perante o magistrado seria a total supressão da autonomia 
das partes e da noção de pedido, simplesmente informando o juiz da 
existência do litígio e aguardando que fossem tomadas as providências 
cabíveis, no melhor entendimento do magistrado. O autor acrescenta, 
ainda, que “o juiz não age diretamente sobre o conflito, não o compõe – 
como diz Carnelutti – pois que ele constitui uma realidade psicológica 
praticamente inatingível”.355  

A verdade é que a noção extraprocessual de conflito é de todo 
irrelevante para a compreensão do processo, o que exige um repensar da 
própria função jurisdicional.356 O magistrado não atua com função 
“pacificadora”, embora essa ideia seja popular entre certos segmentos da 
doutrina, mesmo aqueles que vieram a rejeitar as premissas 
carneluttianas.357 A função do Judiciário não é pacificar os conflitos, 
noção que não só é inatingível como é, também, impossível de ser 
objetivamente mensurada. O Poder Judiciário serve para tutelar direitos 
a partir daquilo que é colocado perante ele pelas partes. 

                                                        
355 LIEBMAN, Enrico Tullio. O despacho saneador e o julgamento do mérito. In: 
______. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2004. p. 
87-88. Apesar de corretíssimas, as observações de Liebman levariam-no a 
despejar indevido patamar de exclusividade ao pedido do autor como critério para 
a identificação do objeto litigioso, como se verá no item seguinte. 
356 Afinal, segundo a doutrina carneluttiana, o fim da atividade jurisdicional é a 
pacificação social através da solução individual das lides, por meio da criação da 
norma jurídica individual (sentença). Além das observações formuladas no corpo 
do texto sobre a impossibilidade de haver efetiva pacificação por meio da 
atividade judicial, o conceito de jurisdição carneluttiano é também teoricamente 
inadequado, tanto pelo apego à teoria monista do ordenamento jurídico, que só 
enxerga o direito criado pelo magistrado em meio ao processo, quanto por não 
levar em consideração a existência de jurisdição sem conflito, como na situação 
da jurisdição voluntária.  
357 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 188-191. Destaque-se que Dinamarco, ao 
defender o escopo pacificador, o faz rejeitando expressamente a noção 
carneluttiana de lide. Mesmo assim, a ideia de “pacificação de conflitos” ainda 
está permeada na obra do autor,  
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Por tudo isso, a ideia extraprocessual de lide em Carnelutti tem 
muito pouco a acrescentar ao estudo do processo e da jurisdição. Disso 
deriva tendência generalizada de ignorar a qualidade extraprocessual do 
conceito, tratando a expressão “lide” como significando, simplesmente, o 
objeto litigioso. Nesse sentido, “toda lide é uma lide total”, pois o 
processo discute exatamente aquilo que as partes colocaram perante o 
julgador.358 

De fato, tal evolução doutrinária foi respaldada pelo CPC de 2015, 
que retirou a menção à lide na disposição sobre os limites da coisa 
julgada, substituindo-a pela expressão “questão principal” no caput do 
art. 503. Perceba-se que, ao fazer referência à “questão”, está o CPC 
remetendo diretamente ao exercício do contraditório e ao debate entre as 
partes como elemento de referência para o estabelecimento do objeto 
litigioso.359 
 

3.2.2. Identificação da demanda a partir do pedido e da causa de 
pedir 
 

Se a fixação do objeto litigioso ou mérito da causa – expressões 
sinonímicas – não está vinculada a qualquer fator externo ao processo, 
seu estudo deve passar a focar-se para dentro da relação processual. Quem 
traça o objeto litigioso são todos os sujeitos do contraditório, ou seja, as 
partes, os terceiros intervenientes e, até certa medida, o juiz. 

Se o processo é diálogo e deve ter seu objeto pensado a partir do 
contraditório, então é evidente que seu conteúdo equivale às questões que 
são debatidas ao longo de seu trâmite. Assim, o objeto litigioso é 
delimitado, inicialmente, pelo pedido do autor, e complementado pela 
atividade do réu na contestação. Resta analisar as principais formas 
encontradas para explicar esse fenômeno. 

Parte relevante da doutrina afirma que o objeto litigioso é 
delimitado exclusivamente pelo pedido do autor, independentemente da 

                                                        
358 MITIDIERO, Daniel. Abrangência da coisa julgada no plano objetivo: 
segurança jurídica. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 184, 
jun/2010. p. 313. 
359 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1430. 
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atividade do réu ou mesmo da causa de pedir. Está respeitado aqui, em 
nível extremo, o princípio da demanda. Essa é a visão de Theodoro Jr., 
por exemplo, para quem “pedido e demanda são ideias que praticamente 
se confundem”; a única diferença entre os dois institutos, para o autor, 
seria o fato de que o segundo engloba, além da pretensão ao bem da vida, 
os remédios processuais que a parte considerou necessários para obter seu 
desiderato.360 

Trata-se de concepção eminentemente privatista, pois permite, em 
último nível, que as partes sejam as únicas e exclusivas responsáveis pela 
delimitação daquilo que será acobertado pela res iudicata.361 Tal teoria, 
ao menos em solo brasileiro, deriva da concepção liebmaniana, segundo 
a qual a lide seria delimitada exclusivamente pelo pedido.362 Recorde-se, 
como dito no item anterior, que Liebman rejeitou e aprimorou muitas das 
ideias de Carnelutti, trazendo exclusivamente para dentro do processo e 
do pedido autoral a noção de lide.363 

O pedido, tido isoladamente, é insuficiente para compreender o 
que se postula no processo. Sob essa ótica, o mesmo autor não poderia 
propor duas ações para cobrar dívidas distintas de igual valor perante um 
mesmo réu, mesmo que a origem de cada uma delas fosse diferente (a 
primeira derivada de acidente de trânsito, a segunda de obrigação 
contratual, por exemplo), porque os pedidos condenatórios seriam 

                                                        
360 THEODORO JR., Humberto. Estabilização da demanda no novo Código de 
Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 244, 
jun/2015, p. 195. 
361 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 155. 
362 ASSIS, Araken de. Reflexões sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. 
Revista da Ajuris. Porto Alegre: Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 
44, nov/1988, p. 33. 
363 Diz Liebman que “o conflito de interesses não entra para o processo tal como 
se manifestou na vida real, mas só indiretamente, na feição e configuração que 
lhe deu o autor em seu pedido” (LIEBMAN, Enrico Tullio. O despacho saneador 
e o julgamento do mérito. In: ______. Estudos sobre o processo civil brasileiro. 
São Paulo: Bestbook, 2004. p. 88). 
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idênticos.364 
Superior a essa teoria, mas ainda insuficiente, é aquela que defende 

ser o objeto litigioso formado pelo pedido associado à causa de pedir, o 
que permitiria, efetivamente, a averiguação adequada do que é o mérito 
do processo.365 Ou seja, não apenas o pedido final de tutela jurídico 
pleiteado pelo autor, mas também sua motivação fática e jurídica, a causa 
de pedir, seriam os elementos básicos e essenciais para a correta 
identificação do objeto litigioso. Sem dúvida, há aqui delimitação mais 
adequada e restrita do conteúdo do processo. 

Aprofundando a polêmica, há também mais de uma visão sobre a 
identificação da causa de pedir. Sob a tradicional teoria da 
individualização, a causa de pedir é sempre derivada da relação jurídica 
afirmada pelo autor, independentemente das circunstância fáticas de que 
ela se origina. Assim, há identidade entre duas ações reivindicatórias 
movidas entre os mesmos indivíduos, mesmo que uma seja baseada em 
escritura pública de compra e venda, e outra fundamentada em usucapião. 
Hoje predomina a ideia de que o processo civil brasileiro teria adotado a 
teoria da substanciação, que enxerga no substrato fático alegado pelo 
autor o elemento essencial da causa de pedir, aqui compreendidos apenas 
os fatos essenciais para o surgimento da pretensão material alegada.366  

A opção por uma ou outra teoria tem impactos diretos sobre os 
limites objetivos da coisa julgada, tendo em vista que a teoria da 
individualização tende a alargá-los excessivamente. A decisão que 
declara inexistente determinada relação jurídica abrangeria todos os 
fundamentos fáticos possíveis – assim, se o autor é declarado não ser 
proprietário de determinado bem, não poderia repetir a demanda alegando 
título aquisitivo diverso.367  

                                                        
364 MOUZALAS, Rinaldo. Delimitação do objeto litigioso do processo: análise 
das principais teorias difundidas no Brasil. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 228, fev/2014, p. 128. 
365 RIBEIRO, Darci Guimarães. Análise epistemológica dos limites objetivos da 
coisa julgada. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 215, 
jan/2013. p. 67. 
366 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo 
civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 44-47. 
367 HOFFMAN Jr., Lírio. A teoria da substanciação e seus reflexos sobre a coisa 
julgada. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; MIRANDA DE OLIVEIRA, 
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O CPC se equilibra entre as duas teorias, exigindo que o autor 
indique não só os fatos constitutivos de seu direito mas também os 
fundamentos jurídicos essenciais para a identificação da situação jurídica 
alegada; a importância maior dada aos fatos ou aos fundamentos jurídicos 
dependerá de cada situação jurídica material.368 

Em larga medida, o ordenamento jurídico brasileiro abraçou a ideia 
de que a demanda é identificada pelo pedido analisado à luz da causa de 
pedir. Prova disso é o critério utilizado pelo sistema jurídico brasileiro 
para individualizar demandas: a tríplice identidade.369 Segundo esse 
critério, podem ser consideradas iguais duas demandas que tenham as 
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.370  

A influência da teoria da tríplice identidade é tangível na legislação 
processual brasileira, expressamente adotada pelo CPC de 2015.371 Tal 
concepção, que Tucci chama o “dogma da tríplice identidade”, foi 
adotada de forma quase unânime pela doutrina brasileira. Mesmo assim, 
o autor destaca que o critério não deve ser tratado como absoluto para a 
comparação de todas as demandas. Antes disso a tríplice identidade é 
hipótese de trabalho, que pode ser relegada ao segundo plano se for 
insuficiente em determinado caso.372  

                                                        
Pedro (org.). Panorama atual do novo CPC. Florianópolis: Empório do Direito, 
2015. p. 267-269 
368 DOMIT, Otávio Augusto dal Molin. A causa de pedir no Novo Código de 
Processo Civil: necessidade de superação do mito da substanciação em prol de 
uma nova compreensão da demanda no processo civil brasileiro. In: In: DIDIER 
JR.., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: 
Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 63-64 
369 ASSIS, Araken de. Reflexões sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. 
Revista da Ajuris. Porto Alegre: Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 
44, nov/1988, p. 28-29. 
370 TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 168-169. 
371 CPC de 2015, art. 337, § 2º: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as 
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” Trata-se de outra 
ocasião em que o legislador trouxe para o texto legal conceito doutrinário, o que, 
via de regra, causa mais confusão do que efetivamente auxilia a análise do 
sistema. 
372 TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993. p. 168-169. 
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A mesma observação se aplica à própria individualização do objeto 
litigioso. O critério focado exclusivamente no pedido e na causa de pedir 
é excessivamente rígido. Mais adequado enfrentar o problema a partir dos 
elementos substanciais das relações jurídicas que embasam as diferentes 
demandas, reconhecendo quando os problemas discutidos em um 
processo podem impactar diretamente sobre outro de forma 
argumentativa.  

O processo, afinal, não é construído apenas com base no pedido 
formulado pelo autor. A identificação da demanda passa por toda a 
relação jurídica substancial discutida pelas partes – e o réu tem 
participação direta nesse processo. 

 

3.2.3. A resposta do réu como demanda declaratória 
 
Ambas as teorias acima elencadas pecam por partir exclusivamente 

do trabalho realizado pelo autor – mas nem só de petição inicial é 
constituído o processo. A análise da demanda pela ótica exclusiva da 
inicial tende a construir um indesejável “processo civil do autor”, que põe 
o réu na posição de mero expectador passivo.373 O réu, por meio da 
resposta, também exerce direito de ação374, propondo demanda. Assim, 
forma questões e contribui diretamente para a delimitação do objeto 
litigioso. Essa última assertiva está longe de ser pacífica na doutrina 
brasileira e depende de justificativa. 

Inicia-se por observação de tom procedimental: dentro do CPC de 
2015, as formas de resposta do réu são a contestação e reconvenção. 
Reduziram-se substancialmente assim as chamadas exceções rituais, 
aquelas modalidades de resposta que configuram procedimento autuado 
em separado. No CPC revogado, eram exemplos a impugnação ao valor 
da causa e as exceções de incompetência relativa e de suspeição, que 
foram absorvidas pela contestação (exceto a última, que pode ser alegada 
a qualquer tempo, mas foi também desritualizada e pode ser apresentada 

                                                        
373 MOUZALAS, Rinaldo. Delimitação do objeto litigioso do processo: análise 
das principais teorias difundidas no Brasil. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 228, fev/2014, p. 130. 
374 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 36. 
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por meio de simples petição).375 
Entre todos os autores que abordam a problemática da defesa, um 

ponto é incontroverso: o exercício da reconvenção expande o objeto 
litigioso, assim como o fazia a antiga ação declaratória incidental. Ambos 
representam atos processuais autônomos que expressamente representam 
formulação de pedido autônomo em face do autor ou de terceiro. O 
mesmo se aplica às modalidades de intervenção de terceiro que expandem 
subjetivamente os limites da demanda, como a denunciação da lide e a 
(agora extinta) nomeação à autoria. Em linhas gerais, assim, é unânime 
que o réu contribui para a formação do objeto litigioso sempre que utiliza 
forma processual em que expressamente haja propositura de nova 
demanda em face do autor ou de terceiro.376 Essa visão é também 
frequentemente encontrada na jurisprudência dos tribunais pátrios.377 

Já em relação à defesa propriamente dita, que no sistema pátrio 
recebe o nome de contestação, a doutrina é mais fragmentada.  

Na veia mais tradicionalista do estudo do processo civil reside a 

                                                        
375 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. p. 185-186. 
376 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 9. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2017. v. 1. p. 442-445. 
377 Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA NO CURSO DA AÇÃO - NECESSIDADE DE 
PETIÇÃO AVULSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE - PEDIDO INDEFERIDO 
- PRESCRIÇÃO - FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS 
TIDOS POR VIOLADOS - SÚMULA Nº 284/STF - LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - 
DEFESA EMBASADA EM IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE 
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES, OBJETIVO E SUBJETIVO, 
DA DEMANDA - RECURSO IMPROVIDO. (…)  4. A sistemática adotada pelo 
Código de Processo Civil define que cabe ao autor da ação definir os limites do 
pronunciamento judicial e, ao réu apresentar resposta ao pedido autoral; 
somente nos casos de reconvenção ou de ação declaratória incidental é que será 
alargado o julgamento da causa, desde que a nova pretensão tenha relação direita 
com a causa de pedir inicial e ambas as partes sejam legítimas. 5. Recurso 
improvido.” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.117.217. Rel. Min. 
Massami Uyeda, 3ª Turma, j. em 02/09/2010, publicado no DJe em 20/09/2010. 
Grifou-se) 
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distinção entre a ação e a defesa como dois institutos absolutamente 
separados. Como afirma Couture, a ação e a exceção seriam dois 
institutos marcados por forte paralelismo, o segundo representando a 
reação do réu ao primeiro.378 Sob esse olhar, é rotineira a ideia de que a 
defesa do réu, via de regra, tem pouco a acrescentar ao estudo do objeto 
litigioso. Serviria apenas para definir a “área lógica” em que se exerce a 
atividade cognitiva do magistrado.379  

Assis é aderente rígido dessa primeira corrente. Para o autor, 
contestação jamais traduz pretensão própria do réu contra o autor. 
Apresentar defesa é mera resistência, que em nada altera o objeto litigioso 
do processo, independentemente do conteúdo da contestação. Mesmo 
quando o réu traga fatos novos, em vez de apenas negar aqueles alegados 
pelo autor, o objeto de cognição judicial continuaria o mesmo.380 

Há, ainda, segunda corrente, com posição mais temperada, embora 
ainda sem abandonar a distinção entre ação e defesa. 

Essa linha de pensamento parte da ideia de que as defesas do réu 
deveriam ser classificadas, a partir de seu conteúdo, entre diretas e 
indiretas. Quando apresenta defesa direta, o réu se limita a negar os fatos 
constitutivos alegados pelo direito do autor. Já a apresentação de defesa 
indireta implica a alegação de fatos novos, impeditivos, modificativos ou 
extintivos do direito alegado na inicial.381 

A partir dessa distinção, os adeptos dessa corrente dizem que o réu 

                                                        
378 COUTURE, Eduardo Juan. Fundamentos del derecho procesal civil (1942). 
4. ed. Buenos Aires (Argentina): Roque Depalma, 1958. p. 91. 
379 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 90. 
380 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 195. 
381 A preocupação aqui é eminentemente com as defesas materiais, mas é preciso 
destacar, ainda, a existência das defesas processuais. Elas atacam não o mérito 
da causa mas seus requisitos de admissibilidade, tanto em relação aos 
pressupostos processuais quanto às condições da ação. De acordo com 
Dinamarco e Lopes, as defesas processuais são sempre indiretas, justamente por 
não representarem mera negação dos fatos trazidos pelo autor (DINAMARCO, 
Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria geral do novo 
processo civil. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 121). 
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expande o objeto litigioso toda vez que, em vez de apresentar mera defesa 
contra os fatos alegados pelo autor (defesa material direta), exerce contra-
ataque, trazendo na contestação fatos extintivos ou modificativos do 
direito do autor que não haviam sido mencionados na inicial e, por isso, 
não compunham o objeto litigioso (defesa material indireta).382 

Assim, a mera negação dos fatos alegados pelo autor não 
configuraria efetiva demanda, por não haver pretensão do réu a nada além 
de simples afirmação contrária daquilo que já foi requerido pelo autor. 
Isso em nada modificaria os limites objetivos da lide, já definidos pela 
petição inicial, e o juiz estaria apenas recebendo mais elementos 
cognitivos para o julgamento da demanda formulada pelo autor.  

Essa posição é muito bem representada por Didier Jr., que 
acrescenta à discussão o conceito de contradireito. Nessa ótica, a simples 
negação do direito afirmado pelo autor não expandiria o objeto litigioso; 
mas este seria alargado sempre que, no momento da apresentação de sua 
defesa, o réu exercesse contradireito, afirmando situação jurídica de 
vantagem em relação ao autor.383  

Acontece que a linha entre a mera negação dos fatos e o efetivo 
exercício de contradireito pelo réu nem sempre é tão clara como querem 
os adeptos dessa segunda corrente. Esse fato é brilhantemente 
apresentado por Sica, que representa uma terceira corrente, segundo a 
qual toda resposta do réu tem natureza de demanda declaratória negativa, 
independentemente de seu conteúdo, se de defesa direta ou indireta.384  

Essa demanda nem sempre é facilmente visualizável, 
especialmente no caso das defesas diretas, porque a posição do réu de 
exata negação da situação jurídica do autor mascara sua própria posição 
de demandante. Mas ela está presente, de modo que a sentença julga, ao 
mesmo tempo, as demandas propostas por autor e réu, em sentidos 
                                                        
382 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, 
Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento 
comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. v. 2. p. 187. 
383 DIDIER JR., Fredie. Contradireitos, objeto litigioso do processo e 
improcedência no CPC-15. In: MOUZALAS, Rinaldo, et. al (org.). 
Improcedência. Salvador: JusPodivm, 2015. Coleção grandes temas do novo 
CPC, v. 4. p. 61-72. 
384 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo 
sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 356 f. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
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opostos.385  
Nesse sentido, a resposta do réu sempre colabora para a 

delimitação do objeto litigioso, mesmo que não o expanda com a 
apresentação de novas alegações. Ao suscitar controvérsia e formar as 
questões que terão de ser resolvidas pelo magistrado, a contestação 
vincula o provimento final. Assim, a interpretação da contestação como 
demanda é medida plenamente adequada ao princípio dispositivo.  

De fato, há pouca efetiva diferença entre os institutos da ação e da 
defesa, se analisados a partir da perspectiva constitucional. Trata-se, em 
ambos os casos, de cidadãos buscando a tutela de seus direitos perante o 
Judiciário, com a diferença de que um deles foi o primeiro a afirmar sua 

                                                        
385 Contrariamente à ideia de que a defesa do réu teria natureza de demanda, 
Didier Jr. afirma que a prolação de sentença de improcedência não depende do 
exercício da defesa pelo réu. Prova disso seria o fato de nas hipóteses de revelia 
e de julgamento liminar de improcedência, ambas situações em que a demanda é 
julgada improcedente sem que haja pedido declaratório negativo do réu, “estaria 
o juiz, rigorosamente, agindo como legitimado extraordinário, exercendo, em 
nome próprio, situação jurídica do réu contra o autor”. (DIDIER JR., Fredie. 
Contradireitos, objeto litigioso do processo e improcedência no CPC-15. In: 
MOUZALAS, Rinaldo, et. al (org.). Improcedência. Salvador: JusPodivm, 2015. 
Coleção grandes temas do novo CPC, v. 4. p. 62). A crítica é autorizadíssima, 
mas não procede. O direito de ação é abstrato e não corresponde ao direito à 
sentença de procedência, mas a mero direito à sentença de mérito. Por isso é 
possível que o autor exerça o direito de ação por meio de sua demanda e saia 
derrotado sem a oitiva do réu, nos casos previstos em lei. O juiz não estará 
exercendo direito do réu mas apenas julgando improcedente a pretensão material 
do autor. Conforme afirma Calmon de Passos, na revelia não há pretensão do 
demandado a ser satisfeita pelo juiz com a sentença; só quando o réu exercita seu 
direito de defesa é que “à semelhança do ocorrido com a relação autor-juiz, uma 
outra se forma em paralelo, no sentido demandado-juiz (a relação de exceção)” 
(CALMON DE PASSOS, José Joaquim. A ação no direito processual civil 
brasileiro (1960). Salvador: JusPodivm, 2014. p. 62-65). Havendo defesa 
(demanda declaratória negativa), o réu estará apenas pleiteando em seu favor, 
com natureza declaratória negativa – mas o juiz não está adstrito aos fundamentos 
apresentados para julgar improcedente a demanda autoral, que é autônoma à do 
réu; quer dizer, o oferecimento da demanda declaratória do réu não é conditio 
sine qua non para que a demanda autoral seja julgada improcedente. Ademais, 
cumpre recordar que a presunção de veracidade decorrente da revelia é apenas 
relativa. 
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pretensão processual. Autor e réu, assim, são em igual medida sujeitos do 
contraditório, sem que o primeiro esteja em posição de vantagem.  

Ademais, como aponta Sica, a própria distinção entre as defesas 
diretas e indiretas é bastante incerta e casuística, pouco colaborando para 
a delimitação do objeto litigioso; a distinção encontra utilidade apenas 
quando analisada retrospectivamente, no momento do julgamento, para 
fins de distribuição do ônus probatório.386 

Tem-se, assim, que a linha entre as posições passiva e ativa do réu 
é muito menos clara do que a doutrina tradicional costuma afirmar. Em 
diversas ocasiões, a formulação de defesa é uma modalidade de contra-
ataque por si só, e por isso representa expansão do objeto litigioso. Como 
destaca Yarshell, ao negar os fatos alegados pelo autor, ou repudiar os 
efeitos jurídicos que deles decorreriam, o réu formula pedido a seu favor 
e pleiteia tutela declaratória negativa.387 

Embora de forma menos extremada, tal posição já era defendida 
por Pontes de Miranda em seus comentários ao CPC de 1973; segundo o 
autor, “o demandado que contesta exerce pretensão à tutela jurídica, e tal 
pretensão somente é exercida em contestação porque se antepôs o 
exercício da pretensão à tutela jurídica de outrem.”388 Também Liebman, 
mesmo que de forma rudimentar, reconhecia que toda demanda tem, até 
certo ponto, caráter dúplice em relação à pretensão declaratória.389 Assim, 

                                                        
386 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo 
sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 356 f. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
387 YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. 2. ed. São Paulo: DPJ, 2006. 
p. 132. 
388 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: ação, 
classificação e eficácia. Campinas: Bookseller, 1998. Tomo II. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves.  
389 “Naturalmente a improcedência do pedido do autor equivale à procedência da 
contestação do réu, que pediu a rejeição da ação proposta. Pedido e contestação 
representam dois pedidos em conflito e a função do juiz consiste, justamente, em 
julgar qual dos dois é conforme ao direito, concedendo ou negando, em 
consequência, a medida requerida pelo autor. Esse conflito de pedidos forma a 
matéria lógica do processo e o elemento formal de seu objeto, ao passo que o 
conflito de interesses, na medida em que foi deduzido em juízo, representa seu 
substrato material.” LIEBMAN, Enrico Tullio. O despacho saneador e o 
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mesmo que esses autores não aceitem com plenitude a ideia de que o réu 
exerce demanda, é certo não ser inédita a percepção de que o Estado 
outorga também a ele a tutela jurisdicional do direito.  

Exatamente por isso, é de enganosa simplicidade a equiparação da 
defesa à contestação, e do contra-ataque à reconvenção. Quer dizer, a 
reconvenção é de fato sempre um contra-ataque expresso, mas a 
contestação é, também, mais do que mera defesa. Ademais, a linha entre 
as duas formas de resposta, também no aspecto formal, ficou bastante 
tênue com o CPC de 2015, que determina a apresentação de reconvenção 
no mesmo ato processual da contestação.390 

Tem-se, então, que o objeto litigioso é definido pelo contraditório, 
inclusive a resposta do réu, que tem, ela própria, natureza de demanda 
declaratória. Quer dizer, quando o réu apresenta sua defesa, está em 
verdade agindo contra a pretensão do autor, postulando a sentença que 
declare sua inexistência. 

Isso não significa dizer que qualquer contestação tenha natureza 
de demanda. Como bem esclarece Machado, “são muito diferentes de 
uma demanda (e com ela não podem se confundir) (i) as defesas de 
natureza processual e (ii) as defesas de mérito nas quais o autor não pede 

                                                        
julgamento do mérito. In: ______. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São 
Paulo: Bestbook, 2004. p. 90. 
390  Essa simplificação das respostas do réu suscita dúvidas até mesmo quanto ao 
nível de rigor formal que se deve exigir do réu reconvinte; basta que seja 
formulado qualquer pedido contra o autor para que haja demanda, ou é preciso 
capítulo expresso na peça intitulado “reconvenção”? O CPC nubla a linha entre 
as modalidades de defesa, especialmente quando determina que as petições 
devem ser interpretadas com boa-fé, considerando o conjunto da postulação. Se 
a defesa do réu logicamente pressupor a afirmação de algum direito a seu favor 
ou a negação do direito do réu, deve ser compreendida a formulação de demanda 
em forma equivalente à reconvenção. Nesse sentido já era a tese de Sica sob a 
égide do CPC de 1973 (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela 
jurisdicional: estudo sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 
356 f. Tese (Doutorado), Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.). 
Em sentido contrário, porém, Machado afirma que a mera alegação de exceção 
substancial não pode ser interpretada como demanda, sendo necessária a 
inequívoca afirmação do intuito de reconvir (MACHADO, Marcelo Pacheco. 
Demanda, reconvenção e defesa: o que é o que é? Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 236, out/2014. p. 78).  
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tutela para si”.391 Quando há pedido de julgamento de improcedência dos 
pedidos iniciais, o réu está pedindo tutela a seu favor, de natureza 
declaratória negativa. Estão abarcadas no segundo item arrolado por 
Machado aquelas defesas onde o réu se limita a pleitear a expansão 
subjetiva do feito, fazendo pedido em face de terceiro, ou convocando 
terceiro para que componha algum dos polos do processo.  

Tem-se, assim, que toda a resposta do réu que pede algo para si, 
em relação ao direito material – mesmo que a mera improcedência dos 
pedidos – terá natureza de demanda.  

A possibilidade de o réu formular pedidos declaratórios contrários 
ao autor, e assim formar questões com natureza declaratória passíveis de 
transitar em julgado, significa afirmar que a resposta do réu é efetiva e 
real expansão do objeto litigioso, pois as questões alegadas pelo réu terão 
de ser expressamente enfrentadas pelo juiz. Tal conclusão tem ainda mais 
importância dentro do CPC de 2015, onde esse enfrentamento é inclusive 
passível de fazer coisa julgada. 

 

3.3. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA 
 
A discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada pode ser 

compreendida em, ao menos, três sentidos.  
Em primeiro lugar, pode referir-se à imutabilidade do conteúdo da 

sentença, indagando quais das cargas de eficácia de determinada decisão 
são imutabilizadas. Nesse sentido, a discussão está estritamente 
relacionada com o próprio conceito de coisa julgada; por isso, o ponto já 
foi suficientemente discutido acima,392 quando se concluiu que a coisa 
julgada abarca o conteúdo declaratório da decisão, que é sua parcela 
intelectual. Não há razão para repetir o que já se disse acima. 

Além disso, por limites objetivos da coisa julgada duas outras 
discussões podem ser compreendidas: primeiro, em visão mais 
substancial, a quais das questões resolvidas pelo magistrado se estendem 
esses limites; e, formalmente, quais dos elementos da decisão são 
acobertados pela coisa julgada – se apenas o dispositivo, ou se a coisa 
julgada pode também estender-se a questões resolvidas na 

                                                        
391 MACHADO, Marcelo Pacheco. Demanda, reconvenção e defesa: o que é o 
que é? Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 236, out/2014. 
p. 76. 
392 V. item 2.2.3, supra. 
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fundamentação. 
Esses dois últimos problemas são objeto de estudo neste item. 
 

3.3.1. A teoria restritiva dos limites objetivos da coisa julgada 
 
A partir da compreensão sobre o que são questões principais e 

prejudiciais, bem como da análise dos limites da demanda, é possível 
refletir com mais precisão sobre os limites objetivos da coisa julgada. O 
problema, no CPC atual, é mais complexo do que já foi no passado, 
quando se podia confortavelmente equiparar o conteúdo da demanda à 
parte dispositiva da decisão, equivalente à solução final dada à questão 
principal. 

Se a coisa julgada é uma autoridade de que se reveste o comando 
decisional, definir seus limites objetivos é estabelecer sua própria 
natureza.393 Como se verá, o conceito de coisa julgada afeta diretamente 
seus limites objetivos. 

Embora com alguns matizes de cinza, há basicamente duas 
correntes que visam explicar os limites objetivos da coisa julgada: aquelas 
que defendem que a autoridade da coisa julgada deve abarcar os motivos 
da decisão além o dispositivo, e as que afirmam que apenas este último 
deve ser acobertado pelo manto da imutabilidade. 394  

No direito moderno, o conflito entre as duas correntes encontrou 
seu ápice no direito alemão, no final do século XIX. Naquela época foi 
instituída lei processual limitando expressamente a coisa julgada à 
decisão sobre a questão principal. Com isso, derrubou-se o consenso 
doutrinário que até então predominava, advindo da tese de Savigny. De 
acordo com o autor, a coisa julgada é uma ficção da verdade construída 
pelo julgador. Nesse sentido, seriam imutáveis também todos os 
elementos lógicos que conduziram até essa verdade fictícia construída 
pela decisão. Savigny diferenciava os motivos objetivos dos motivos 
subjetivos; os primeiros representariam aqueles que realmente integram a 
                                                        
393 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 81. 
394 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. 2. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 86. 
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relação jurídica existente entre as partes, enquanto os segundos seriam as 
razões individuais e íntimas que conduziram ao convencimento do 
julgador. Dentro da teoria savignyana da coisa julgada, apenas os motivos 
objetivos seriam realmente elementos da decisão, e seriam passíveis de 
transitar em julgado.395  

A teoria de Savigny, apesar de sua inegável importância histórica, 
não encontra mais respaldo nos dias de hoje. O conceito de coisa julgada 
que ela pressupõe é de todo inaplicável, tratando o fenômeno como 
relacionado à ultrapassada noção de ficção de verdade em vez de 
relacioná-lo à autoridade do Estado. Além do mais, não há critério claro 
para diferenciar o que são os motivos objetivos e subjetivos, o que 
dificulta a aplicação prática da teoria savignyana. 

Por isso, a tendência no direito continental se encaminhou em 
sentido diverso, afastando do âmbito da coisa julgada os motivos da 
decisão.  

Quando o processo civil começou a ganhar autonomia teórica, suas 
relações com o direito material foram estudadas primordialmente a partir 
da sentença enquanto elemento imperativo, comando dado pelo juiz que 
vincula as partes “com força de lei”, seja porque o juiz constrói a norma 
individual do caso concreto, como no conceito de Carnelutti, seja porque 
declara a vontade concreta da lei, de acordo com Chiovenda. Menestrina 
explica que a doutrina processual historicamente focou-se no elemento 
volitivo da jurisdição, explicando a decisão judicial como simples 
reafirmação da autoridade estatal.396  

Por isso, durante boa parte do século passado a tendência 
doutrinária foi de excluir do campo dos limites objetivos da coisa julgada 
os elementos lógicos da decisão. Pouco importa o caminho que o juiz 
percorreu até alcançar a conclusão imperativa contida na parte dispositiva 
da decisão, pois apenas esta última é passível de tornar-se imutável.  

Esse consenso foi desenhado de forma tão indelével que Neves 
afirma que a questão se teria resolvido “há muito tempo e de modo 
insuperável”, representado pela afirmação de Paula Batista: “a coisa 
julgada é restrita à parte dispositiva do julgamento e aos pontos aí 

                                                        
395 NEVES, Celso. Coisa julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. 
p. 118. 
396 MENESTRINA, Francesco. La pregiudiciale nel processo civile (1904). 
Milão (Itália): Giuffré, 1963. p. 45. 
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decididos e fielmente compreendidos em relação aos seus motivos 
subjetivos”.397 Assim, o trânsito em julgado abarcaria apenas o 
dispositivo e a solução da questão principal, excluídas as prejudiciais e a 
motivação, esta última servindo apenas para orientar a interpretação dos 
dispositivos.  

A regra elementar é a limitação da coisa julgada à pretensão 
processual. Impera, assim, a ideia de equivalência entre res iudicata e a 
res iudicanda, sendo esta última compreendida como sendo 
exclusivamente as questões postas pelo autor.398 Segundo Fabrício, essa 
seria a melhor interpretação do princípio dispositivo, que é respeitado ao 
máximo grau pela tese restritiva dos limites objetivos da coisa julgada.399 

No Brasil, o grande precursor da tese restritiva dos limites da coisa 
julgada foi Liebman.400 Para o professor italiano, dizer que a coisa julgada 
se estende a todas as questões decididas e debatidas na causa é 
duplamente errado. Primeiro porque ela não se estende apenas às questões 
que foram debatidas, em virtude de sua eficácia preclusiva;401 segundo 
porque nem todas as questões discutidas e resolvidas fazem coisa julgada. 
As questões prejudiciais, que servem de premissa, são “conhecidas ou 
apreciadas, mas não decididas, porque nada resolveu o juiz a seu 
respeito”.402 

                                                        
397 PAULA BAPTISTA, Francisco de. Compêndio de teoria e prática do 
processo civil. São Paulo: s.n., 1935. § 185 e nota 1. apud NEVES, Celso. Coisa 
julgada civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 493. 
398 ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. Parte especial: procedimento 
comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
vol. III. p. 1430-1433. 
399 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 57-58. 
400 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 104. 
401 Liebman incide, aqui, na confusão terminológica apontada no item 2.3.2, 
supra. Ao dizer que a eficácia preclusiva representa extensão da coisa julgada às 
questões que as partes não alegaram, o autor expande indevidamente os limites 
da coisa julgada. A eficácia preclusiva não é, tecnicamente, coisa julgada, pois 
não tem efeitos sobre juízes decidindo outros processos. 
402 LIEBMAN, Enrico Tullio. Limites objetivos da coisa julgada. In: ______. 
Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2004.  
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A distinção traçada por Liebman nesse trecho é essencial para a 
compreensão da limitação da coisa julgada à questão principal. Ao 
conceituar os motivos da decisão, é tradicional na doutrina o 
estabelecimento da diferença entre a cognitio e o imperio, ou seja, o 
exercício do mero conhecimento pelo magistrado e a efetiva decisão. 
Haveria cognitio quando a questão fosse analisada apenas como meio para 
atingir o fim, que é o julgamento da principal, enquanto o imperio 
representaria a questão decicida principaliter – o efetivo enfrentamento 
do pedido.403 

Das duas atividades exercidas pelo magistrado, apenas o imperio 
teria capacidade de transitar em julgado. Haveria mais profundidade e 
qualidade no contraditório e na cognição exercidos em relação à questão 
que é objeto de pedido principal, se comparados àquela que seria mera 
premissa dessa decisão. A solução do caso é estruturada como norma 
individual e concreta, correspondente ao pedido do autor (em caso de 
procedência). Apenas essa norma que se reveste da autoridade da coisa 
julgada, independentemente dos motivos que a fundamentam.404  

Por isso, os motivos da decisão, aí incluídas as questões 
prejudiciais, estariam excluídos do âmbito de incidência da coisa 
julgada.405 

                                                        
403 BARBI, Celso Agrícola. Ação declaratória principal e incidente. Rio de 
Janeiro: Forense, 1987. 6. ed. p. 203. 
404 MONTANS DE SÁ, Renato. Eficácia preclusiva da coisa julgada. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 191-195. 
405 A limitação da coisa julgada à parte dispositiva da decisão é medida 
amplamente aceita pelos tribunais nacionais: “ADMINISTRATIVO. 
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO 
FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÍNDICE DE 3,17%. VIOLAÇÃO À 
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: 
REMUNERAÇÃO. LEI N.º 9.654/98. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 
EVIDENCIADA. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 
POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO REAJUSTE. REMUNERAÇÃO. 
INCIDÊNCIA DO REAJUSTE RESIDUAL DE 3,17% SOBRE O ÍNDICE DE 
28,86%. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. 
(…) 1. Nos termos do art. 469, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, 
não fazem coisa julgada: (a) os motivos, ainda que importantes para determinar 
o alcance da parte dispositiva da sentença; (b) a verdade dos fatos, estabelecida 
como fundamento da sentença; e (c) a apreciação da questão prejudicial, decidida 
incidentemente no processo, a não ser, quanto a essa última hipótese, ante a 
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Nesse sentido, Baptista da Silva dá o exemplo da questão referente 
à validade do contrato, que é apreciada pelo magistrado como fundamento 
da ação de rescisão (eficácia constitutiva). Seria esse problema, de 
natureza eminentemente declaratório, apto a ser coberto pela coisa 
julgada? Para o jurista, a resposta é negativa, mormente porque nessa 
hipótese os efeitos de coisa julgada deveriam ser estendidos a todas as 
premissas básicas da decisão, como a capacidade negocial das partes. 
Seriam essas as “implicações gravíssimas geradas pela aceitação de uma 
teoria ‘amplexiva’ quanto a limites objetivos da coisa julgada”, nas 
palavras de Baptista da Silva.406-407 

Por consequência dessa limitação da coisa julgada à questão 
principal e sua relação com a demanda, é também comum afirmar que 
apenas a parte dispositiva da decisão é apta a transitar em julgado 
(também tendência nos ordenamentos latino-americanos).408 Essa visão 
nada mais é do que a manifestação formal da teoria anteriormente 
exposta. A coisa julgada é limitada à questão principal (conteúdo), que se 
resolve na parte dispositiva da decisão (forma). Assim, só poderia haver 
coisa julgada sobre os últimos parágrafos da sentença, posicionados 

                                                        
propositura de ação declaratória incidental. Precedentes. 2. Na parte dispositiva 
da sentença exequenda, não consta expressa determinação para que seja 
afastada a reestruturação determinada pela Lei n.º 9.654/98, o que infirma a tese 
de ofensa à coisa julgada. (…)” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg 
nos EDcl no REsp 1.118.351, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. em 06/10/2011, 
publicado no DJe em 17/10/2011. Grifou-se). 
406 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Limites objetivos da coisa julgada no atual 
direito brasileiro. In: ______. Sentença e coisa julgada: ensaios e pareceres. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002. 4. ed. p. 110. 
407 Fato que passa despercebido às observações de Baptista da Silva é que essa 
expansão indevida dos limites da coisa julgada jamais ocorrerá, mesmo que 
aplicada a teoria expansiva. Afinal, quando se fala sobre a expansão da coisa 
julgada às questões prejudiciais fica pressuposto que tenha efetivamente havido 
a formação de questão, ou seja, que o problema tenha sido arguido pelas partes e 
enfrentado pelo juiz com o devido respeito ao contraditório. Não haveria, assim, 
expansão indevida e irrestrita da coisa julgada sobre as premissas implícitas da 
decisão. 
408 BONATO, Giovanni. Algumas considerações sobre coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil brasileiro: limites objetivos e eficácia preclusiva. 
Revista de Processo Comparado. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 2, jul-
dez/2015, p. 121-143. 
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abaixo da palavra “dispositivo” e redigidas com a estrutura “pelo exposto, 
determino...” ou similar. 

A teoria restritiva dos limites da coisa julgada é característica da 
concepção privatista do processo civil, de um processo pensado 
exclusivamente como litígio entre dois particulares, arbitrados por um 
ente estatal imparcial, sem capacidade de atuar além dos estritos limites 
da provocação particular. Dá-se autonomia ao elemento volitivo da 
decisão, aquele que representa a dita “vontade do Estado”, daí excluídos 
todos os antecedentes intelectivos.409 

Em que pese o respaldo teórico por trás da teoria restritiva, não é 
essa a tendência nos ordenamentos jurídicos modernos. Para o direito 
anglo-saxão, a extensão da coisa julgada a todas as questões decididas 
pelo magistrado é a regra histórica. A doutrina da res judicata naqueles 
ordenamentos é composta pela claim preclusion, a imutabilidade das 
demandas principais, e a issue preclusion, que é a estabilização das 
questões prejudiciais.410  

Mas nas nações inspiradas no direito continental a tendência não é 
muito diferente, e diversos países vêm reformando suas leis processuais 
para nelas inserir a expansão objetiva da coisa julgada. É o caso de 
Portugal e Espanha, que recentemente reformaram seus Códigos de 
Processo Civil. A Itália, embora sem reforma legislativa, também vem 
enxergando mudança de entendimento dos tribunais superiores, no 
sentido de expandir os limites da coisa julgada.411 Nessa mesma linha se 
insere o Brasil, a partir do CPC de 2015. 
 

3.3.2. Os limites da coisa julgada no Brasil até o CPC de 2015 
 

Toda a discussão teórica realizada no item anterior padece perante 
o direito positivo. De fato, o problema dos limites da coisa julgada está 
diretamente ligado à autoridade estatal, e por isso a res judicata terá o 
tamanho que o legislador disser que tem. A doutrina influencia a 

                                                        
409 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: 
JusPodivm, 2014. 2. ed. p. 412. 
410 CASAD, Robert; CLERMONT, Kevin. Res judicata: a handbook on its 
doctrine, theory and practice. Carolina Academic Press (EUA): 2001. p. 9-11. 
411 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 
56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 1.115. 
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legislação, mas, em último nível, é a lei que determina a extensão da coisa 
julgada.  

O histórico da legislação nacional se divide em três momentos 
muito claros, acompanhando as reformas legislativas que criaram os 
CPCs de 1939, 1973 e 2015. Cada um deles será analisado pontualmente 
a seguir.  
 

3.3.2.1. As incertezas do CPC de 1939 
 
Os limites objetivos da coisa julgada, durante a vigência do CPC 

de 1939, eram regulados pelo art. 287, com a seguinte redação: “A 
sentença que decidir total ou parcialmente a lide terá força de lei nos 
limites das questões decididas”. O parágrafo único do dispositivo 
esclarecia: “Considerar-se-ão decididas todas as questões que 
constituam premissa necessária da conclus̃o.” 

O dispositivo gerou muita discussão e incerteza na doutrina, 
especialmente o seu parágrafo único. Conforme estudo realizado por 
Alvim, porém, a doutrina construiu certo consenso no sentido de que as 
questões prejudiciais poderiam fazer coisa julgada, desde que (i) 
constituíssem premissa necessária da decisão; (ii) fossem expressamente 
decididos; e  (iii) derivassem de controvérsia surgida entre as partes.412 A 
maioria dos autores negava imutabilitade aos motivos da decisão (embora 
não houvesse concordância absoluta sobre o conceito de motivos).413 

Embora tenha sido majoritária por certo período, tal interpretação 
não era uníssona. Talvez a mais consagrada leitura do dispositivo, que 
influenciou diretamente a redação do CPC de 1973, seja a de Barbosa 
Moreira. O autor extraiu interpretação substancialmente distinta do 
dispositivo, apontando que a confusão deveu-se à má tradução que o 
legislador de 1939 fez da lei italiana. O código peninsular regulava o 
problema com redação praticamente idêntica, exceto pelo fato de que a 

                                                        
412 Não por acaso, muito semelhantes são os requisitos estabelecidos pelo CPC de 
2015 para o trânsito em julgado da questão prejudicial. Só não está destacada 
expressamente, pelos autores estudados por Alvim, a exigência de que o juízo 
onde é apreciada a questão prejudicial tivesse competência absoluta para apreciá-
la como principal. 
413 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. 
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expressão traduzida como “questões decididas” estava no singular, no 
original.414 

Nesse sentido, o texto do parágrafo único, ao enunciar quais 
questões consideram-se decididas, não estaria complementando o caput, 
mas servindo como “simples reafirmação do princípio segundo o qual 
permanece ela [a coisa julgada] imune a ataques posteriores, quer com 
base em razões efetivamente deduzidas no processo, quer em outras que, 
podendo sê-lo, de fato não o foram”.415 Quer dizer, o parágrafo único 
estaria apenas fazendo referência à eficácia preclusiva da coisa julgada. 

Com isso, tinha-se que o art. 287 deveria ser lido em conjunto com 
o princípio dispositivo, para compreender que as “questões decididas” 
pelo magistrado eram tão somente aquelas objeto de pedido pelas partes, 
enquanto as demais eram objeto de mero conhecimento e não de decisão. 
Enfim, Barbosa Moreira filiava-se integralmente à teoria restritiva dos 
limites da coisa julgada, em grande parte influenciado por Liebman e 
Menestrina. 

Tão influente foi a obra de Barbosa Moreira que, a despeito da 
opinião divergente dos comentaristas que o antecederam, hoje é comum 
afirmar que o CPC de 1939 limitava o trânsito em julgado à questão 
principal, sem referência às polêmicas doutrinárias que existiam na 

                                                        
414 O autor aponta, ainda, que o CPC italiano dizia que a sentença teria força de 
lei “nos limites da lide e da quest̃o decidida”. A menção à questão decidida, 
assim, seria evidência da adesão à teoria restritiva, servindo para os casos em que 
a lide fosse parcial (pois a lei italiana aderia ao conceito carneluttiano de lide pré-
processual, do qual deriva a possibilidade de a lide processual ser total ou parcial, 
como já dito). Assim, o legislador estaria apenas esclarecendo que, se o pedido 
do autor não levasse a integralidade da lide ao Judiciário, apenas a parcela que 
foi objeto de pedido seria apta a transitar em julgado. A lei brasileira omitiu a 
menção à lide e mudou a expressão “questão decidida” para o plural, o que, em 
conjunto com a obscura redação do parágrafo único, teria colaborado para toda a 
divergência doutrinária. Sobre toda a discussão, v. BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 1967. 132 f. Tese de concurso para 
a livre-docência de Direito Judiciário Civil, Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, p. 107-109. 
415 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 114. 
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época.416 
 

3.3.2.2. O CPC de 1973 e a ação declaratória incidental 
 
Nos últimos de vigência do CPC de 1939, o consenso doutrinário 

caminhou na direção da teoria restritiva da coisa julgada. Influenciada por 
tal visão, a lei processual de 1973 modificou substancialmente o cenário. 
Pela primeira vez, o Brasil conhecia algo que, em relação a esse assunto, 
era inédito: certeza, encerrando a discussão doutrinária.417 

A problemática redação do art. 287 do CPC de 1939 foi substituída 
pelo art. 489 do CPC de 1973, cujo caput repetia quase integralmente o 
dispositivo revogado: “A senteņa que julgar total ou parcialmente a lide 
tem foŗa de lei nos limites da lide e das questões decididas”. A novidade 
vinha no dispositivo seguinte, cujos incisos esclareciam definitivamente 
que não fariam coisa julgada os motivos da decisão, a verdade dos fatos 
estabelecida como fundamento da sentença, bem como “a apreciã̧o da 
quest̃o prejudicial, decidida incidentalmente no processo”. Positivou-
se, assim, a tendência de equiparar a coisa julgada aos limites do pedido. 

Caso fosse do interesse das partes buscar a expansão da coisa 
julgada à questão prejudicial, a solução adequada, segundo o CPC de 
1973,418 seria a propositura da chamada ação declaratória incidental, em 

                                                        
416 CÂMARA, Alexandre Freitas. Limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR.., Fredie, et. al. (org.). 
Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. 
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 702. 
417 A mudança, foi, de fato, muito bem recebida pela doutrina, como aponta 
Baptista da Silva: “A impressão que já se pode vislumbrar, dentro do alvoroço 
inicial, é a de que essa atitude corajosa do legislador, tomando posição entre as 
disputas doutrinárias, adjudicará, afinal de contas, um importante saldo positivo 
a seu favor”. BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Limites objetivos da coisa julgada 
no atual direito brasileiro. In: ______. Sentença e coisa julgada: ensaios e 
pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 103. 
418 Apesar de expressamente prevista no CPC de 1973, a ação declaratória 
incidental não depende de regulação positiva para existir. Antes disso, é 
consequência necessária da aplicação das teorias restritivas sobre a coisa julgada. 
De fato, embora o CPC de 1939 não previsse expressamente a ação declaratória 
incidental, os autores que defendiam a teoria restritiva diziam que ela poderia ser 
extraída de interpretação do sistema como um todo, “no mínimo sob a forma 
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que a questão prejudicial seria objeto de pedido, analisada como questão 
principal. Disso derivariam os efeitos de coisa julgada. A propositura de 
tal demanda representa efetivo abandono do trânsito em julgado das 
questões prejudiciais em favor de regime dedicado integralmente às 
causas prejudiciais. 

Afinal, a demanda declaratória incidental transformava a questão 
que é prejudicial a uma demanda em questão principal da demanda 
declaratória. Com isso, para os teóricos restritivos da coisa julgada, deixa 
de haver mera cognitio e passa a haver efetiva decisão sobre o ponto, 
inserida no dispositivo. Privilegiava-se, assim, a noção de que só há coisa 
julgada onde há pedido.419 

Como apontado por Fabrício, os requisitos para a propositura de 
demanda declaratória incidental eram a pendência da causa principal e a 
relação de prejudicialidade entre as questões, ressaltando que qualquer 
das partes poderia dar início ao incidente.  O autor destaca, ainda, que a 
declaratória incidental poderia ter por objeto, exclusivamente, relações 
jurídicas. Não se admitia a declaração incidental de meros fatos, nem 
mesmo da falsidade documental, que deveria ser objeto de demanda 
declaratória autônoma, não incidental.420 

Em certa medida, o problema foi resolvido. Os limites objetivos da 
coisa julgada foram objeto de relativamente pouca polêmica durante a 

                                                        
reconvencional”. (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de 
alimentos. In: ______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 91). Barbosa Moreira extraía de sua interpretação sistêmica a ideia de 
que a prejudicial poderia ser objeto de trânsito em julgado se fosse determinada 
sua transformação em causa prejudicial, por meio da propositura de demanda 
incidental onde a questão seria resolvida principaliter – nada mais do que a 
declaratória incidental. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões 
prejudiciais e coisa julgada. 1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência 
de Direito Judiciário Civil, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, p. 91-92). Em sentido contrário, Grinover indica que a ação 
declaratória incidental só é admissível se expressamente prevista pelo sistema, 
por decorrência da estabilização da demanda (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação 
declaratória incidental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 110). 
419 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 91. 
420 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 95. 
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vigência do CPC de 1973. Necessário destacar, porém, o surgimento de 
algumas vozes dissonantes. 

A obra de Campos defende que os limites da coisa julgada devem 
ir além do dispositivo. Para alcançar essa conclusão, o autor parte da 
teoria da lide defendida por Carnelutti. Afirma que a realidade social é 
composta por uma cadeia de fatos cuja normalidade é o encadeamento em 
fluxo. A lide pré-processual interromperia o andamento dessa cadeia de 
fatos, e o processo viria como solução para este problema. A coisa 
julgada, nesse raciocínio, serviria para devolver aos fatos da realidade 
social sua eficácia, que foi atingida pela lide.421 Esses fatos seriam todos 
abarcados pela coisa julgada, e estão aí incluídas as dúvidas quanto às 
questões prejudiciais.422 -423 

A teoria de Campos, vale destacar, não é a única leitura da 
declaração incidental a partir da teoria da lide carneluttiana. Grinover, 
também partindo da ideia de lide pré-processual, chega a conclusão 
oposta. A autora adota a tradicional visão sobre a lide processual vista 
acima, afirmando que ela é criada pelo pedido das partes e, por isso, “a 
entrega da prestação jurisdicional exaure-se no dispositivo da sentença”, 
pelo que as questões prejudiciais escapariam do alcance da coisa julgada. 
A ação declaratória incidental, nessa visão, representaria cumulação de 
lides.424 

Outra autorizada voz que defendeu a expansão dos limites 
objetivos da coisa julgada foi Sica. O autor parte da premissa fundamental 
de que a defesa exercida pelo réu tem natureza de demanda – premissa 
que é compartilhada por este trabalho.425 Nessa ótica, não há qualquer 
diferença entre o pedido formulado pelo réu em sua defesa, de natureza 
declaratória negativa, daqueles formulados nos meios típicos de contra-
                                                        
421 CAMPOS, Ronaldo Cunha. Limites objetivos da coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Aide, 1988. p. 90-91. 
422 CAMPOS, Ronaldo Cunha. Limites objetivos da coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Aide, 1988. p. 147-150. 
423 Dentro da proposta do autor, assim, a ação declaratória incidental serviria 
exclusivamente para a solução daquelas questões decorrentes de fatos novos, 
surgidos durante o andamento do processo e portanto não abarcados pela cadeia 
de fatos de que originariamente derivou a lide. 
424 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ação declaratória incidental. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1972, p. 31-32 e 74-75. 
425 V. item 3.2.3, supra. 
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ataque, como a reconvenção. Todos eles devem ser enfrentados pelo 
magistrado, em atenção ao dever de fundamentação. Reconhecendo a 
similitude de natureza entre a questão prejudicial e a principal, bem como 
a igual extensão do dever de fundamentação, a conclusão lógica extraída 
pelo autor é a extensão da coisa julgada às questões prejudiciais.426-427 

Apesar do valor da argumentação das teses expostas acima 
(especialmente a de Sica, que influenciou diretamente muitas das 
premissas deste trabalho sobre o papel do réu na formação do objeto 
litigioso e a teoria expansiva dos limites da coisa julgada), nenhuma delas 
predominou. Sob a égide do CPC de 1973, doutrina e prática se 
encaminharam no sentido de reconhecer a limitação da coisa julgada à 
questão principal e ao dispositivo. 

 

3.3.3. O CPC de 2015 e a expansão dos limites objetivos da coisa 
julgada 

 
O novo tomo processual revolucionou substancialmente as águas 

calmas que há muito predominavam em relação aos limites objetivos da 
coisa julgada. Apagando qualquer menção expressa à ação declaratória 
incidental, o CPC de 2015 estendeu às questões prejudiciais a 
possibilidade de transitar em julgado. 

Por representar o problema central deste trabalho, o novo sistema 
dos limites objetivos da coisa julgada será estudado no capítulo seguinte, 
que parte das premissas até agora estabelecidas para analisar a fundo o 
novo instituto. 

                                                        
426 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo 
sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 356 f. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 281.  
427 Dentro do sistema proposto por Sica, assim, a ação declaratória incidental seria 
útil apenas nos casos em que o réu não contesta a ação, ou, fazendo-o, não 
controverte a questão prejudicial. O autor afirma que a proposta não é de lege 
ferenda, mas não há como deixar de notar que, apesar da qualidade da 
fundamentação, a tese contradiz a redação literal do CPC de 1973. Mesmo assim, 
as ideias do autor, de certa forma, acabaram consagradas pelo CPC de 2015. 
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4. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA SOBRE QUESTÕES 
PREJUDICIAIS 

 
A principal mudança trazida pelo CPC de 2015 em relação aos 

limites da coisa julgada foi sua expansão às questões prejudiciais de 
mérito, resolvidas incidentalmente no curso do processo. Neste capítulo 
final, o trabalho dedica-se a analisar a mudança de forma tão exaustiva 
quanto possível.  

 

4.1. A TEORIA EXPANSIVA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA 
JULGADA 
 

4.1.1. Questões prejudiciais e amplitude do contraditório: a 
inexistência de distinção substancial entre questão conhecida e 
questão decidida 
 

O CPC de 2015 quebrou consenso doutrinário de décadas, 
respaldado por disposição expressa no direito positivo. Teria o legislador 
cometido grave equívoco? O texto legal não demanda justificação, mas é 
possível estudá-lo sob a ótica da doutrina clássica e entender se existe 
corrente relevante defendendo a ampliação dos limites da coisa julgada.  

Para isso, é necessário compreender que não há fonte confiável 
para apontar qual foi a exata inspiração doutrinária do CPC para a 
ampliação dos limites da coisa julgada. Diferentemente do CPC de 1973, 
obra de um homem só, o CPC de 2015 foi construído democraticamente. 
Por consequência, não há fonte que exponha a intenção e ideologia de 
seus autores. Dessa forma, esse estudo só pode ser feito sistematicamente, 
a partir dos princípios orientadores da norma processual. 

Ao mesmo tempo, é preciso prestar atenção ao que se pretende 
afirmar com essa justificação teórica. Não se pode partir da premissa de 
que o legislador acertou e depois encontrar justificação. O juízo de valor 
virá ao final. 

Inicialmente, é possível questionar se o direito comparado não 
seria justificativa adequada para o novo sistema. Afinal, diversos autores 
enxergam na nova regra do CPC inspiração da doutrina anglo-saxônica 
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da issue preclusion ou collateral estoppel.428 Nesse sentido, a expansão 
dos limites da coisa julgada representaria aproximação com as regras do 
common law, sistema que influenciou profundamente a lei processual 
(como se percebe, por exemplo, em relação aos precedentes judiciais 
vinculantes, que encontram respaldo na doutrina anglo-saxã do stare 
decisis).429  

A perspectiva comparatística não é suficiente. Inexiste qualquer 
garantia de que o sistema estrangeiro seja melhor do que o nacional. Não 
só isso: o common law e a issue preclusion caminham lado a lado há muito 
tempo, e mesmo assim alguns problemas elementares do instituto ainda 
são objeto de fervorosa discussão.430 A verdade não está lá fora. 

Assim, é preciso procurar razões teóricas internas para a mudança 
teórica. 

Como analisado no terceiro capítulo deste trabalho, a pedra angular 
da teoria restritiva da coisa julgada é a diferença que existiria entre as 
questões resolvidas principaliter e aquelas resolvidas incidenter tantum, 
ou, em outras palavras, entre o decisium ou imperium e a mera cognitio. 
Pôr à prova os novos limites da coisa julgada significa discutir se essa 
diferença ainda se sustenta. A tarefa é complexa porque, além de ser 

                                                        
428 A associação do novo regime de coisa julgada sobre questão prejudicial ao 
collateral estoppel é praticamente unânime na doutrina; por todos, ver DIDIER 
JR., Fredie. Extensão da coisa julgada à resolução da questão prejudicial 
incidental no novo Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR., Fredie, 
et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina 
Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016.  
429 A inspiração norte-americana do “sistema” de precedentes criado pelo CPC de 
2015, é apontada por MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 4º ed. p. 24. Não cabe adentrar em 
assunto que não é mérito deste trabalho, mas, para fins de esclarecimento, é 
preciso dizer que o sistema brasileiro foi influenciado pelo stare decisis não 
significa dizer que o Brasil esteja se transformando ou mesmo se aproximando 
do common law, já que o “sistema de precedentes” criado pelo novo CPC é 
substancialmente diferente do legítimo precedente vinculante existente nos países 
de common law. Apontando a diferença entre os institutos com viés crítico em 
relação ao modo como absorvidos pelo direito brasileiro, ABBOUD, Georges; 
STRECK, Lenio Luiz. O que ́ isto: o precedente judicial e as súmulas 
vinculantes? 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.  
430 CASAD, Robert; CLERMONT, Kevin. Res judicata: a handbook on its 
doctrine, theory and practice. Carolina Academic Press (EUA): 2001. p. 114-115. 
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largamente sedimentada na doutrina nacional, essa distinção é também 
rotineiramente adotada pelos tribunais.431 

                                                        
431 Vide, por exemplo, recente decisão do STJ que está baseada na premissa de 
que apenas a ação declaratória incidental teria a utilidade de expandir o objeto 
litigioso. A decisão é firmemente calcada na premissa de que só poderia haver 
coisa julgada sobre a questão prejudicial se ela fosse transformada em principal 
por meio da ação declaratória incidental, caso em que haveria efetivo julgamento 
e não mero conhecimento: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA INCIDENTAL. INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO 
JURÍDICA MATERIAL CONTROVERTIDA. RESULTADO QUE 
INFLUENCIA OUTRAS CAUSAS. RESOLUÇÃO DA CAUSA PRINCIPAL. 
CONSEQUÊNCIA NATURAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. DEZ DIAS. 1. 
O Código de Processo Civil de 1973 orientava caber ao autor da ação definir os 
limites do pronunciamento judicial e, ao réu apresentar resposta ao pedido 
autoral; somente nos casos de reconvenção ou de ação declaratória incidental é 
que seria alargado o julgamento da causa, desde que a nova pretensão tivesse 
relação direta com a causa de pedir inicial e ambas as partes fossem legítimas. 2. 
Com a ação declaratória incidental, a área do pedido é ampliada e, 
consequentemente, do dispositivo da sentença, fazendo com que fique sob o 
manto da res iudicata aquilo que seria simples motivo ou precedente da 
conclusão do decisório. 3. Uma vez proposta a ação declaratória incidente, o 
processo passa a ter duplo objeto: ambas as questões - a subordinante e a 
subordinada - transformam-se em questões principais, integrando o thema 
decidendum, que se dilata. Sem a declaratória, o juiz teria de examinar a questão 
subordinante, mas apenas como etapa lógica do seu itinerário mental. Com a 
declaratória, cumpre-lhe julgá-la. 4. O interesse de agir da ação declaratória 
incidente surge a partir do momento em que, no curso do processo pendente, uma 
nova relação jurídica material torna-se controvertida, apresentando-se como 
prejudicial em relação à questão principal invocada pelo autor. O interesse de 
agir, em sua vertente interesse-utilidade, é essencialmente configurado pela 
relação de prejudicialidade que se verifica entre as demandas. 5. Outra vertente 
do interesse se revela quando a questão prejudicial tiver alcance mais amplo, com 
potencialidade para influenciar outras controvérsias atuais entre as partes, 
exatamente como no caso concreto, em que a declaração de existência e validade 
de acordo entre as partes equivalerá à afirmação de relação jurídica com 
potencialidade de ditar a sorte, tanto da ação de cobrança, quanto da ação de 
inexistência de negócio jurídico, precedentemente ajuizada pelos ora recorridos.  
6. A resolução da causa principal orientada pelo resultado da ação declaratória, é 
consequência natural dessa espécie de demanda, não necessária ou essencial, mas 
não proibida ou indesejável. O fato de a solução da ação declaratória significar o 
desfecho da ação principal a que se encontra atrelada, não é razão suficiente à sua 
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Essa distinção é fundamentalmente baseada na concepção 
positivista-exegética da jurisdição, debatida no primeiro capítulo. O juiz 
conheceria das questões prejudiciais, mas tomaria a efetiva decisão, ou 
seja, aplicaria o direito aos fatos, apenas na última etapa, ao resolver a 
questão principal. Reduzir a importância do caminho lógico seguido pelo 
magistrado significa, também, reduzir a decisão judicial à mera atividade 
silogística que tem em sua etapa final a única realmente importante.  

Superando-se essa concepção de jurisdição, reconhece-se a 
indeterminação do direito e o complexo processo argumentativo que é 
realizado durante qualquer processo. Esse iter argumentativo não pode 
ser ignorado; as questões debatidas pelas partes são mais do que meras 
premissas. 

Se a coisa julgada é a autoridade que o Estado opta por conceder a 
determinados segmentos da decisão judicial, expandi-la às questões 
prejudiciais é representação clara dessa tendência de reconhecer que as 
questões discutidas pelas partes merecem, também, receber posição de 
relevo. Assim, a justificativa primordial para a expansão dos limites da 
coisa julgada reside no reconhecimento da amplitude do contraditório 
exercido pelas partes. 

Trata-se de perspectiva bastante distinta daquela que conduzia as 
teorias expansivas da coisa julgada no passado. Não há necessidade de 
rediscutir-se a natureza da coisa julgada, que segue sendo a autoridade 
estatal acoplada ao conteúdo declaratório da decisão. 

Desnecessário remeter às concepções de sentença como ficção de 
verdade, por exemplo. Segundo Barbosa Moreira, os autores que 
defendem a extensão da coisa julgada às questões prejudiciais o faziam 
devido à marcada influência “savignyana”; e, ao assim procederem, tais 
autores estariam apagando “a distinção entre iudicium e cognitio, entre 
decisão proferida principaliter e pronunciamento emitido incidenter 
tantum”.432  

Logo se vê, porém, que a perspectiva da expansão dos limites 
objetivos da coisa julgada à luz do contraditório não está especificamente 
ligada à teoria de Savigny. Da mesma forma, não se apaga completamente 

                                                        
extinção prematura. (...)” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1315145. 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. em 15/08/2017, p. em 21/09/2017. 
Grifou-se)  
432 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 106. 
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a diferença entre as questões resolvidas de forma principal e incidental. 
Fosse esse o objetivo, o CPC teria expandido de forma generalizada a 
possibilidade de trânsito em julgado da prejudicial, e não é esse o caso. 
Isso ocorre apenas quando respeitados determinados requisitos, como se 
verá logo em seguida – entre eles, o contraditório prévio e efetivo. Quer 
dizer, questões incidentais e principais ainda recebem tratamento 
processual distinto, embora de fato percam sua diferença substancial. 

Com a expansão dos limites da coisa julgada, não parece 
inadequado afirmar que a ideia é preservar o contraditório efetivamente 
exercido, expandindo a autoridade do poder estatal à solução de algumas 
questões prejudiciais, em alguns processos. Evita-se, assim, a tomada de 
decisões contraditórias e protege-se a confiança das partes na coerência 
interna do Poder Judiciário em relação àquilo que já foi decidido. 

Afinal, a diferença prática entre a decisão e a “mera cognição” 
seria, justamente, a profundidade do contraditório e da fundamentação 
exercida para a solução da primeira, em detrimento da segunda. Esse seria 
o único motivo prático a obstar o trânsito em julgado da prejudicial, 
exigindo sua apreciação autônoma, em feito separado (ação declaratória 
incidental).  

Essa diferença perde o sentido a partir de dois fatores: primeiro, 
não há razão para falar em mitigação do contraditório unicamente em 
virtude de determinada questão ter sido resolvida incidentalmente, pois 
às partes devem ser oportunizadas integralmente as formas de diálogo e 
produção de prova, ressalvadas exceções procedimentais específicas; 
segundo, porque o trânsito em julgado da prejudicial sempre é analisado 
a posteriori, como se verá. Não é um jogo de potencialidades: só há 
trânsito em julgado da questão prejudicial se efetivamente foi respeitado 
o contraditório, de modo que não há qualquer prejuízo às partes. 

Assim, a construção teórica que justifica a existência da 
ação declaratória incidental parte da premissa básica de que haveria 
alguma diferença substancial entre a questão prejudicial resolvida 
incidenter tantum daquela resolvida principaliter (além, é claro, da 
extensão dos limites objetivos da coisa julgada à segunda mas não à 
primeira). Tal diferenciação simplesmente não subsiste no sistema atual, 
quando o nível de rigor no exercício do contraditório é tão grande nas 
questões incidentais quanto nas principais. Exigir a propositura da ação 
declaratória incidental é resquício histórico de limitações aos direitos 
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processuais básicos que já há muito deixaram de existir.433 
Diante de todas essas considerações, a insistência na distinção 

entre conhecer de questões e decidir questões, nas palavras de Bueno, 
“parece um jogo de palavras” que, “embora justificável do ponto de vista 
teórico, nunca o foi do ponto de vista da atuação jurisdicional, 
rigorosamente idêntica em um e em outro caso”.434 Tal posição é aqui 
integralmente subscrita. Nesse sentido, a expansão dos limites objetivos 
da coisa julgada é adequada à ideia de adoção do contraditório como 
corolário do CPC de 2015. 
 

4.1.2. Questão prejudicial como cumulação de demandas 
declaratórias 

 
Além disso, porém, há outras boas razões para a expansão dos 

limites objetivos da coisa julgada. Entre elas está o reenquadramento da 
defesa do réu como efetiva demanda, consoante defendeu-se acima.435 
Sempre que o réu apresenta defesa, está, em verdade, propondo demanda 
de polo oposto à do autor. 

Recorda-se que a solução da questão prejudicial é provimento 
judicial de natureza declaratória, referente à existência ou inexistência de 
determinada relação jurídica. Por ser questão, ela pressupõe que haja 
controvérsia sobre o ponto. Para que haja controvérsia, por sua vez, é 
preciso que a questão tenha sido negada por uma das partes e afirmada 
por outra. 

Não por acaso, essa incerteza objetiva que se forma sobre a questão 
prejudicial é a mesma que existe em qualquer demanda declaratória. A 
formação de questões prejudiciais expande o objeto dessa declaração e, 
por consequência, o objeto litigioso do processo. 

 Quer dizer, toda questão prejudicial é, na verdade, demanda 
declaratória, cumulada organicamente à demanda principal. Trata-se de 

                                                        
433 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo 
sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 356 f. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 281. 
434 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 426. 
435 V. item 3.2.3, supra. 
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hipótese atípica de cumulação de pedidos, é verdade, porque não depende 
de atividade expressa da parte. Mas as consequências da formação da 
prejudicial são em tudo idênticas à efetiva cumulação de pedido 
declaratório. 

Assim, a solução da questão prejudicial é idêntica, em relação à 
natureza de seu conteúdo, à da questão principal.436 Disso não se deve 
extrair que as questões são iguais em relação às suas eficácias externas 
(pois a prejudicial será sempre declaratória, enquanto a principal poderá 
ter qualquer uma das cinco cargas de eficácia), mas apenas quanto ao 
conteúdo intelectual, que, como visto, é declaratório. 

Diante dessa configuração, é preciso repensar a função exercida no 
sistema pelas modalidades típicas de contra-ataque do réu, 
especificamente a reconvenção. A apresentação de reconvenção 
meramente declaratória torna-se absolutamente inútil, sem nada que a 
diferencie da “mera defesa” declaratória. Nem mesmo a distinção formal 
subsiste, tendo em vista que o CPC de 2015 determina a apresentação 
simultânea da reconvenção e contestação na mesma peça (art. 343).437 
Não se trata de falta de interesse de agir na propositura de reconvenção 
declaratória, destaque-se, mas de efetiva identidade entre os institutos.438 

 

4.1.3. Nada de (muito) novo sob o sol: as semelhanças entre o novo 
sistema e a antiga ação declaratória incidental 

 
Se a nova sistemática faz a formação de questão prejudicial 

equivaler à propositura de demanda declaratória pelo réu, poder-se-ia 
observar, com razão, que o novo sistema guarda muitas semelhanças com 
o antigo. De fato, tanto o sistema do CPC de 1973 quanto o de 2015 
representam a imutabilidade da questão que se tornou parte do objeto 
litigioso depois de ter sido controvertida pela parte. 

                                                        
436 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Direito de defesa e tutela jurisdicional: estudo 
sobre a posição do réu no processo civil brasileiro. 2008. 356 f. Tese (Doutorado), 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. p. 277-288. 
437 CPC de 2015, art. 343. “Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção 
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 
fundamento da defesa.” 
438 A utilidade da reconvenção segue intacta nas hipóteses em que o réu pretende 
exercer demanda que ultrapassa a mera declaração, vale destacar. A mera 
formação de questão prejudicial não é suficiente para a obtenção de decisões 
constitutivas, mandamentais ou executivas. 
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Entre os dois sistemas há apenas uma diferença fundamental. 
No CPC de 1973, a expansão dos limites da coisa julgada dependia 

de requerimento da parte. Tratava-se, então, de ato eminentemente 
formal. Maiores observações sobre a profundidade da cognição exercida 
sobre a questão prejudicial eram de todo irrelevantes, porque o ato que 
efetivamente expandia os limites da coisa julgada era o protocolo da ação 
declaratória incidental. Disso se extraía a efetividade do debate sobre a 
prejudicial. 

No novo sistema, retirou-se o ato voluntário como requisito. 
Analisa-se a formação da questão prejudicial não mais pelo aspecto 
formal-procedimental, mas pela substância da discussão entre as partes. 
Se houve contraditório efetivo sobre a questão prejudicial, há a expansão 
do objeto litigioso e, por consequência, dos limites da coisa julgada. O 
objeto litigioso se expande naturalmente em decorrência do exercício do 
contraditório sobre a questão prejudicial, independentemente do ato 
formal de propositura da ação declaratória incidental. Não se trata de ato 
que dependa de provocação formal das partes ou do juiz.439 

A possibilidade de haver expansão do objeto litigioso sem expressa 
propositura de demanda pode causar certa estranheza a segmentos da 
doutrina acostumados com a ideia de que demandar exige manifestação 
inequívoca de vontade.440 A forma como a figura prejudicial é tratada pelo 

                                                        
439 Nesse sentido não tem razão Bloch quando afirma que a expansão dos limites 
da coisa julgada é a inclusão da questão prejudicial “de ofício, no mérito da lide” 
(BLOCH, Francisco dos Santos Dias. Coisa julgada e questão prejudicial no novo 
CPC. In: AURELLI, Arlete Inês, et al. (org.). O direito de estar em juízo e a coisa 
julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p. 735-747). Não há ato de ofício, assim como não há ato de 
manifestação expressa de vontade das partes. A coisa julgada se forma sobre a 
questão organicamente discutida pela parte no seio do processo, como 
antecedente lógico à questão principal.. 
440 Segundo Machado, para o efetivo exercício do contraditório “é necessário que 
(...) a vontade de demandar seja inequívoca, de modo que se possa impor ao autor 
o ônus de uma resposta adequada” (MACHADO, Marcelo Pacheco. Demanda, 
reconvenção e defesa: o que é o que é? Revista de Processo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, v. 236, out/2014. p. 81). Fosse essa colocação verdadeira, haveria 
óbice constitucional intransponível à expansão dos limites da coisa julgada, pois 
estaria em xeque o devido processo legal. Não é esse o caso, porém. Para o devido 
exercício do contraditório basta o devido conhecimento das alegações do réu. O 
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CPC não deixa outra alternativa, porém, senão enxergar mudança na 
forma como deve ser interpretado o princípio dispositivo. 

Assim, o substrato teórico básico dos institutos permanece igual; 
“os pressupostos para a extensão dos limites objetivos da coisa julgada 
são equivalentes aos cunhados pela doutrina para a declaração 
incidente”.441 A autoridade da coisa julgada continua sendo 
compreendida como a autoridade que reveste especificamente questões 
de direito. Seu alcance continua limitado à eficácia declaratória da 
decisão. As questões prejudiciais ainda podem ser adequadamente 
definidas de acordo com a tese da identidade de raciocínios. Enfim, nada 
disso mudou. 

Se a parte que inaugura a controvérsia realiza pedido declaratório 
negativo em relação à existência de determinada relação jurídica, e esse 
pedido é objeto de decisão com amplo contraditório pelo magistrado, não 
há nada de revolucionário em atribuir a essa questão, também, os limites 
objetivos da coisa julgada. Por isso, muito do arcabouço teórico 
desenvolvido a partir do estudo da ação declaratória incidental continua 
válido e aplicável ao novo sistema. 

A principal diferença reside na eliminação da ideia de que a 
expansão dos limites objetivos da coisa julgada para atingir também as 
questões prejudiciais dependa exclusivamente de um ato isolado de 
vontade. Diante do novo regime, o teste máximo para verificar se houve 
expansão de tais limites reside na análise do comportamento das partes 
como um todo, a fim de constatar se houve efetivo contraditório sobre a 
questão. 
 

4.2. REQUISITOS LEGAIS PARA O TRÂNSITO EM JULGADO DA 
QUESTÃO PREJUDICIAL 

 
O regime de formação da coisa julgada sobre a questão prejudicial 

é peculiar, e bastante diferente daquele aplicável à questão principal. 
Quando determinada questão é apreciada principaliter, a formação de 
coisa julgada sobre ela é automática. Essa é a decorrência normal e 

                                                        
fato de serem estas apresentadas expressamente como demanda ou apenas como 
defesa é de todo irrelevante. 
441 SAMPIETRO, Luiz Roberto Huo. Primeiras reflexões sobre a possibilidade 
de a coisa julgada atingir as questões prejudiciais no novo Código de Processo 
Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 253, mar/2016. 
p. 203. 
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inevitável do processo judicial, discutida nos capítulos anteriores.  
A questão prejudicial é sujeita a regime menos abrangente. Não 

basta que seja decidida – é preciso que sejam cumpridos certos requisitos, 
todos eles presentes no art. 503 do CPC, que se reproduz a seguir para 
evitar fragmentação do texto: 

 
Art. 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente o 
mérito tem força de lei nos limites da questão principal 
expressamente decidida. 
§ 1o

 O disposto no caput aplica-se à resolução de questão 
prejudicial, decidida expressa e incidentemente no 
processo, se: 
I – dessa resolução depender o julgamento do mérito; 
II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e 
efetivo, não se aplicando no caso de revelia; 
III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da 
pessoa para resolvê-la como questão principal. 
§ 2o

 A hipótese do § 1o
 não se aplica se no processo houver 

restrições probatórias ou limitações à cognição que 
impeçam o aprofundamento da análise da questão 
prejudicial. 

 
Entre todos estes dispositivos estão presentes, basicamente, três 

requisitos: a existência de sentença de mérito, proferida por juízo 
competente, onde a questão prejudicial tenha sido efetivamente debatida 
depois de ter sido objeto de litígio entre as partes. Cada um deles passa a 
ser analisado detalhadamente a seguir.  
 

4.2.1. Indispensabilidade para o julgamento do mérito (art. 503, § 1º, 
I) 
 

O primeiro requisito é a indispensabilidade da questão prejudicial 
para o julgamento do mérito. A redação do dispositivo é problemática e 
suscita possíveis dúvidas imediatas sobre o que quis dizer o legislador. O 
que se está dizendo aqui é que a questão prejudicial tem que ser 
indispensável, ou que tem que ser de mérito? Melhor dizendo: o 
dispositivo pretende estabelecer a necessariedade como requisito para a 
configuração da prejudicialidade, ou está apenas excluindo do âmbito da 
questão prejudicial aquelas referentes ao processo e às condições da ação? 

Parte da doutrina lê o instituto da primeira forma, como é o caso 
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de Marinoni, Arenhart e Mitidiero,442 baseados em entendimento de 
Lopes, que escreveu ainda sob a égide do CPC de 1973.443 Outros autores, 
como Silva444 e Menezes,445 afastam o requisito da indispensabilidade sob 
o argumento de que o dispositivo em análise serviria para dizer que a 
expansão dos limites da coisa julgada referir-se-ia apenas às decisões 
definitivas, que julgam o mérito. Neste trabalho, adota-se esta segunda 
posição. 

O que está em jogo é a distinção entre a necessariedade (ou 
indispensabilidade, como prefere o CPC) e a suficiência da questão 
prejudicial para o julgamento do mérito.446 Esse é o ponto determinante. 
Como exposto acima, toda questão prejudicial efetivamente apreciada foi 
necessária ou indispensável para a conclusão alcançada pelo magistrado. 
A solução da questão prejudicial exclui ao menos um resultado possível. 
Isso não quer dizer que a solução da prejudicial tenha sido suficiente, 
faceta que frequentemente é confundida com a ideia de ser necessária. 

Tome-se, por exemplo, a questão da nulidade contratual, em 
demanda que pleiteia o cumprimento de obrigação prevista no 
instrumento. Se a prejudicial for acolhida, não há dúvidas de que ela foi 
indispensável e suficiente para o resultado atingido pelo julgador, que será 

                                                        
442 Interpretando o dispositivo, afirmam os autores: “Para que possa ser objeto do 
dispositivo, porém, não basta que se trate de questão prejudicial. O novo Código 
expressamente refere que a questão prejudicial que pode ser decidida com força 
de coisa julgada é tão somente aquela da qual depende o ‘julgamento do mérito’ 
(art. 503, § 1º, I). Vale dizer: como refere a doutrina, somente a questão 
prejudicial que constitui fundamento necessário da solução da questão prejudicial 
pode lograr autoridade de coisa julgada” (MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: 
tutela dos direitos mediante procedimento comum. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. v. 2. p. 683. Grifos no original). 
443 LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva 
da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 68-69. 
444 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 154-155. 
445 MENEZES, Lucas Lopes de. A coisa julgada e a questão prejudicial no novo 
Código de Processo Civil: análise do art. 503, §§ 1º e 2º, da Lei 13.105/2015. 
2016. 171 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação da 
Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia. p. 125-127. 
446 A distinção entre necessariedade e suficiência, já abordada no item 3.1.3.2, 
supra, é brilhantemente traçada por LEITE, Clarisse Frechiani Lara. 
Prejudicialidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 35-39. 
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o julgamento de improcedência, no mérito, da questão principal.  
Por outro lado, se a prejudicial for rejeitada, a discussão é mais 

complexa, pois o magistrado não estará obrigado a decidir de uma só 
forma. O pedido poderá ser julgado procedente ou improcedente, de 
forma total ou parcial, por inúmeros outros motivos, pelo que a mera 
rejeição da questão prejudicial não basta para se alcançar o resultado 
previsto na sentença. Disso viria a ideia de que a prejudicial foi 
dispensável para a decisão, pois sua apreciação poderia ser retirada da 
fundamentação sem afetar a conclusão final. 

Não é esse o caso. A prejudicial não foi suficiente, é verdade, mas 
certamente foi indispensável. Afinal, tivesse a questão sido resolvida de 
outra forma, a sentença teria sido substancialmente diferente. No 
exemplo, qualquer solução terá necessariamente que ser calcada na 
premissa de que o contrato não é nulo – portanto a questão principal é 
afetada pela questão prejudicial. Aí reside a peculiaridade do modo como 
as questões prejudiciais influenciam as principais. Por vezes, elas podem 
tão somente excluir uma ou mais decisões possíveis, de modo que não 
serão suficientes para o julgamento do mérito, mas nem por isso serão 
menos prejudiciais. 

Por isso, toda questão prejudicial apreciada pela decisão, 
independentemente do sentido em que foi resolvida, foi indispensável 
para que o magistrado alcançasse a decisão, já que sua apreciação fixou 
premissa essencial. A indispensabilidade é intrínseca à própria natureza 
lógica de questão prejudicial.447 

Como de costume, um exemplo pode ajudar a visualizar. Em 
demanda que pleiteia o cumprimento de obrigação contratual, se o 
magistrado afasta a questão prejudicial de nulidade do contrato, alegada 
pelo réu, ainda assim haverá determinação parcial do resultado da 
decisão de mérito. Afinal, uma das respostas possíveis – a improcedência 
do pedido fundamentada na nulidade do contrato – foi excluída do campo 
de raciocínio do magistrado, depois de devidamente efetivado o 
contraditório pelas partes. Nesse sentido, a apreciação da questão foi 
indispensável para o resultado alcançado pelo julgador, mesmo que não 

                                                        
447 Diz-se “quando analisada retrospectivamente” porque, como visto acima, a 
necessariedade não é requisito para que a questão prejudicial seja formada. Uma 
vez proferido o julgamento, porém, poderão ser consideradas necessárias todas 
aquelas questões que foram efetivamente apreciadas. 
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tenha sido suficiente. 
Se a questão não foi indispensável para o julgamento do mérito, é 

porque foi apreciada como mero obiter dicta, raciocínio dito ao longo da 
decisão mas não efetivamente levado em consideração com profundidade 
pelo magistrado e pelas partes.448 A questão que não foi essencial para o 
resultado representa mero reforço argumentativo e por isso não é, 
efetivamente, prejudicial.  

Os autores que afirmam a necessariedade-suficiência como 
requisito para o trânsito em julgado da questão prejudicial costumam 
afirmar que o vínculo de dependência só se manifesta quando, suprimida 
a solução dada à questão prejudicial incidental, a solução dada à questão 
principal permanece a mesma,449 visão semelhante à doutrina norte 
americana do necessary step.450 Acredita-se, porém, que esse “teste” parte 
de premissa incorreta. A decisão proferida pelo magistrado não pode ser 
analisada hermeticamente, como se tivesse aparecido do nada.  

A análise correta a ser feita é se, diante das questões que foram 
efetivamente debatidas pelas partes, o magistrado poderia ter deixado de 
analisar a questão prejudicial sem afetar o resultado da decisão. Nesse 
caso, a prejudicial de nulidade contratual afastada ainda manterá seu 
caráter de premissa necessária da decisão. Só estarão fora da obrigação 
de apreciação pelo magistrado, e portanto fora do alcance da coisa 
julgada, as questões prejudiciais concorrentes e mutuamente exclusivas 
com outra alegação.451 Assim, o teste do “passo necessário” adquire 
sentido e forma distintas diante da exigência de efetivo contraditório que 
é marca do processo civil brasileiro. 

Conclui-se reconhecendo que o dispositivo em análise apenas fez 
destacar que o trânsito em julgado das questões prejudiciais só ocorre 
quando a sentença efetivamente julga a questão principal, apreciando seu 

                                                        
448 DIDIER JR., Fredie. Extensão da coisa julgada à resolução da questão 
prejudicial incidental no novo Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER 
JR., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: 
Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 788-789. 
449 SENRA, Alexandre. A coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015: 
premissas, conceitos, momento de formação e suporte fático. 2016. 322 f. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, Espírito 
Santo. p. 282. 
450 CASAD, Robert; CLERMONT, Kevin. Res judicata: a handbook on its 
doctrine, theory and practice. Carolina Academic Press (EUA): 2001. p. 127-129. 
451 Sobre as questões prejudiciais concorrentes e mutuamente exclusivas, v. item 
4.4.2, infra. 
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conteúdo (ou seja, quando a decisão é de mérito). A questão prejudicial 
só faz coisa julgada quando a principal também o faz. Essa a lição que 
deve ser retirada do estudo deste dispositivo. 

 

4.2.2. Contraditório prévio e efetivo (art. 503, § 1º, II, e § 2º) 
 

O segundo requisito estabelecido pelo CPC é que tenha havido 
contraditório prévio e efetivo sobre a questão prejudicial. Esse requisito 
não está exposto em apenas um dispositivo. Além de afirmar a 
importância do contraditório no inciso II do § 1º, o CPC também dispõe, 
no § 2º do mesmo artigo de lei, que não há coisa julgada quando houver 
restrições probatórias para o conhecimento da questão prejudicial.  

 

4.2.2.1. Plenitude do contraditório 
 
Como discutido no primeiro capítulo, o contraditório é a marca 

essencial do formalismo processual. O cerne da tese expansiva da coisa 
julgada é a inexistência de diferença entre a questão conhecida e a questão 
decidida, com base na profundidade do contraditório e na obrigação do 
magistrado de enfrentar todas as questões postas pelas partes. 

Assim, o CPC corretamente dispõe que só é passível de transitar 
em julgado aquela questão prejudicial sobre a qual as partes tiveram a 
oportunidade de exercer pleno e irrestrito contraditório. Esse requisito é 
muito específico à coisa julgada sobre questão prejudicial porque, 
diferentemente da coisa julgada sobre a questão principal, o trânsito em 
julgado não se presume. É preciso demonstrar, em momento posterior, 
que houve contraditório. Caso alguma das partes prove ter sido 
surpreendida pela imutabilização, não houve configuração desse 
requisito. 

A ideia é semelhante ao que se defende nos Estados Unidos, em 
relação à doutrina da issue preclusion, onde se fala na importância de que 
as partes tenham ampla oportunidade de ser ouvidas e de contestar a 
decisão que resolveu a questão (full and fair opportunity to be heard).452  

A redação do § 1º destaca, em primeiro lugar, que a questão 
prejudicial, para transitar em julgado, deve ser decidida “expressa e 
incidentemente no processo”. Esse é o primeiro e mais importante 

                                                        
452 CHASE, Oscar; BARKER, Robert. Civil litigation in New York. 5. ed. Nova 
York (EUA): Lexis, 2007. p. 989. 
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requisito. Questão prejudicial não é julgamento implícito. Ao debate 
havido entre as partes deve corresponder efetiva manifestação do juiz. 
Como indica Redondo, não pode transitar em julgado aquilo que não foi 
decidido.453 

Tendo isso em mente, parece adequado afirmar a existência de, ao 
menos, três requisitos para a configuração do contraditório efetivo. 

Em primeiro lugar, as partes devem conhecer a formação da 
questão prejudicial e sua potencialidade de transitar em julgado. Aqui está 
manifestado o princípio do contraditório em sua faceta mais elementar, 
que é o direito de informação sobre a existência do litígio sobre 
determinada questão e sua potencialidade de transitar em julgado. Como 
indica Silva, o momento ideal para que essa intimação ocorra é a decisão 
saneadora,454 momento processual em que o juiz tem o ônus de indicar as 
questões de fato e de direito controvertidas.455 Não é impossível, porém, 
que a intimação se dê em outro momento, a depender de quando será 
formada a questão prejudicial.456 

Trata-se de requisito substancial, destaque-se, não de ato formal 
imprescindível. Se as partes efetivamente discutiram a questão, com 
ampla oportunidade de alegar tudo quanto necessário e produzir provas, 
a falta da intimação no momento adequado não obsta o trânsito em 
julgado. O objetivo é facilitar e incentivar o exercício do contraditório; se 
ele ocorrer sem prejuízos, não há vício na falta de intimação prévia.457 

O segundo requisito é que as partes efetivamente tenham a 

                                                        
453 REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa 
julgada no novo CPC. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
248, out/2015. p. 50. 
454 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 150-153. 
455 CPC de 2015, art. 357: “Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, 
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) II - 
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 
especificando os meios de prova admitidos; (...) IV - delimitar as questões de 
direito relevantes para a decisão do mérito”.  
456 Sobre o momento de formação da questão prejudicial, v. item 4.4.1, infra. 
457 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 157. 
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oportunidade de apresentar alegações e produzir todas as provas 
necessárias sobre o fato alegado. Esse segundo momento é crucial, mas 
deve ser analisado de acordo com as regras da preclusão. A parte que 
voluntariamente deixa de apresentar determinado argumento, não em 
virtude de limitações do procedimento mas por pura e simples omissão, 
não poderá usar seu próprio comportamento omissivo como razão para 
evitar o trânsito em julgado. 

Com isso, respeitam-se os princípios informadores do CPC, 
especialmente à expressa vedação ao proferimento de decisão-surpresa, 
baseada em argumento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade 
de manifestar-se (art. 10).458 Ao exigir que o contraditório, além de 
efetivo, seja prévio, o CPC relaciona os dois institutos, esclarecendo que 
a decisão-surpresa sobre a prejudicial não é passível de transitar em 
julgado.459 

Por fim, o último requisito é que os argumentos apresentados pelas 
partes sejam efetivamente enfrentados pela decisão do juiz, que deverá 
ser expressa. Não pode haver decisão sobre a questão prejudicial sem que 
sejam enfrentados todos os argumentos, da mesma forma como não pode 
haver decisão implícita. Afinal, a decisão é incidental (ou seja, não precisa 
constar no dispositivo), mas deve ser expressa. 

Cada um dos três requisitos acima indicados corresponde a uma 
das facetas do contraditório substancial, que, conforme apontado por 
Arruda Alvim Wambier, é englobado não apenas pelo direito de 
informação e da possibilidade de reação, mas também pela possibilidade 
de influência na decisão judicial.460 Cada um deles é representado pelos 
requisitos indicados acima: as partes são informadas pelo juiz sobre a 
formação da prejudicial com potencialidade de trânsito em julgado, 
reagem a essa informação participando do processo, debatendo e 
produzindo provas, e, por fim, influem na decisão expressa que é tomada 

                                                        
458 CPC de 2015, art. 10: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva 
decidir de ofício.” 
459 REICHELT, Luis Alberto. Decisão sobre questões prejudiciais de mérito e 
direito fundamental à intangibilidade da coisa julgada material no novo Código 
de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 259, 
set/2016. p. 90. 
460 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. A influência do contraditório na 
decisão do juiz: fundamentação de sentença e acórdão. Revista de Processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. v. 168. fev./2009. p. 55.  
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pelo juiz. 
O principal receio dos defensores das teses restritivas da coisa 

julgada era a ideia de que as partes poderiam ver-se prejudicadas pela 
imutabilidade de assunto que não pretendiam ter inicialmente litigado. O 
autor poderia mover demanda referente a obrigação contratual pontual e 
acabar tendo que discutir a questão da nulidade do contrato como um 
todo, sem que fosse essa sua intenção – o que prejudicaria o exercício do 
contraditório. 

Esse receio deve ser tido por infundado. A chave para a 
compreensão do novo sistema da coisa julgada é que a ocorrência do 
contraditório é requisito sempre analisado a posteriori, depois de 
encerrado o processo. Assim, não haverá trânsito em julgado se a questão 
não foi enfrentada em sua plenitude por qualquer motivo – como 
limitações cognitivas derivadas do procedimento  ou a mera falta de 
informação das partes sobre a formação da questão prejudicial e sua 
potencialidade de transitar em julgado, por exemplo. 

Não há, nisso, nenhuma quebra de confiança ou expectativa do 
autor que recebe o ônus de litigar sobre questão maior do que aquela que, 
a princípio, havia delimitado pelo pedido inicial. O réu também tem 
direito de demandar e delimitar o objeto litigioso por meio de sua defesa. 

Certos autores apontam esse como um dos defeitos do novo 
sistema. É o caso de Câmara, por exemplo, que afirma ser problemática a 
existência de incerteza sobre a ocorrência do trânsito em julgado, em 
virtude de uma das partes alegar que não exerceu o contraditório em sua 
plenitude.461 Tal incerteza é, de fato, inerente ao sistema, mas é também 
inevitável. Expandir os limites da coisa julgada significa abrir mão de 
certo nível de segurança jurídica em prol da efetividade de garantir que a 
mesma questão efetivamente não seja decidida mais de uma vez. 

Nesse sentido, é possível questionar se o requisito do contraditório 
prévio e efetivo torna obrigatório que a questão prejudicial seja resolvida 
na parte dispositiva da decisão, como se principal fosse. Esse ponto é de 
vital importância para a compreensão do instituto e, por isso mesmo, será 
analisado em separado a seguir.462 

 

                                                        
461 CÂMARA, Alexandre Freitas. Limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR.., Fredie, et. al. (org.). 
Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. 
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 705. 
462 V. item 4.3, infra. 
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4.2.2.2. Efetivação do contraditório: ponto prejudicial, renúncia ao 
direito em que se funda a prejudicial e revelia 

 
Diante da exigência de contraditório efetivo, é possível indagar 

sobre algumas situações-problema específicas, todas elas relacionadas à 
falta de adequada formação da controvérsia que origina a questão 
prejudicial. 

Desde logo é necessário diferenciar aquelas situações em que a 
questão prejudicial se forma, mas não transita em julgado por falta de 
contraditório, daquelas em que efetivamente não há formação da questão 
prejudicial. O segundo caso se apresenta toda vez que não há controvérsia 
entre as partes sobre determinada afirmação. 

Pode-se excluir desde logo a formação de coisa julgada sobre o 
ponto prejudicial, quer dizer, aquele elemento sobre o qual não houve 
formação de controvérsia entre as partes, por qualquer motivo. Por trás 
de qualquer decisão judicial reside a atividade declaratória, cujo marco 
central é a solução de uma incerteza. Sem controvérsia não há incerteza 
e, portanto, não há decisão. Por esse mesmo motivo, não há coisa julgada, 
nem preclusão, sobre a questão prejudicial que não é alegada. Continua 
sendo possível discuti-la em processo autônomo, no futuro. 

Também é possível excluir a possibilidade do trânsito em julgado 
de ponto prejudicial por meio de referência ao texto de lei: é passível de 
transitar em julgado apenas a questão prejudicial expressamente decidida. 
Não há muito mais que dizer sobre isso. 

Segundo problema diz respeito à renúncia ao direito em que se 
funda a questão prejudicial. O problema é levantado por Menezes, para 
quem tal reconhecimento obstaria o trânsito em julgado, pois também 
aqui não haveria formação de controvérsia, já que não há, propriamente, 
defesa.463 Apenas por exigência de boa-fé processual e vedação ao 
comportamento contraditório poder-se-ia exigir das partes que não 
voltassem atrás no reconhecimento do direito em processo subsequente. 

A observação do autor tem procedência, mas é preciso fazer uma 
pequena observação. Quando o reconhecimento ocorre na contestação, 
realmente não é adequado dizer que houve formação de questão apta a 
gerar controvérsia. Por outro lado, é possível que haja a contestação, 

                                                        
463 MENEZES, Lucas Lopes de. A coisa julgada e a questão prejudicial no novo 
Código de Processo Civil: análise do art. 503, §§ 1º e 2º, da Lei 13.105/2015. 
2016. 171 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação da 
Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia. p. 121-122. 
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formando a controvérsia, e posteriormente, durante o trâmite processual, 
essa controvérsia seja resolvida por meio da renúncia ao direito. Nesse 
caso, estão presentes todos os requisitos para o trânsito em julgado, pois 
ocorreu efetiva controvérsia.  

Por fim, terceiro ponto a ser abordado é a relação do instituto em 
análise com a revelia. A importância dessa relação é inquestionável, pelo 
que chegou a ser objeto de regulação expressa pelo legislador. O art. 503, 
 § 1º, II, exclui a formação de coisa julgada sobre a questão 
prejudicial quando o réu é revel. 

De acordo com as premissas até então adotadas, a disposição 
parece correta. Afinal, sem efetivo exercício do contraditório pela parte 
revel, sequer haveria a formação de questão apta a transitar em julgado. 

Essa conclusão deve ser analisada com mais cautela. A ocorrência 
da revelia nem sempre implicará a incidência de seus efeitos. Afinal, é 
lícito ao magistrado determinar a produção de prova sobre os fatos 
afirmados pelo autor,464 além de o CPC prever expressamente a 
possibilidade de o réu intervir no feito, recebendo-o no estado em que se 
encontra – o que lhe permite, inclusive, pleitear a produção de provas 
(mas não pleitear a repetição daquelas cujo momento adequado já 
passou).465  

Essa circunstância pode, em certos casos, modificar a regra que 
excepciona a formação do trânsito em julgado quando há revelia. 

Havendo mitigação dos efeitos da revelia por simples 
determinação do magistrado, que, sem provocação do réu, intima o autor 
para que apresente prova de suas alegações, não há formação de questão. 
A existência de efetiva controvérsia pressupõe participação das partes, 
por meio de diálogo.  

Caso o réu venha aos autos intempestivamente, porém, a 
circunstância pode ser modificada. A depender do momento em que 
ocorrer a intervenção, é possível que não haja qualquer prejuízo efetivo 
ao exercício do contraditório. O réu recebe o processo no estado em que 

                                                        
464 CPC de 2015, art. 348: “Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a 
inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor 
especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado”, e 
art. 349: “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações 
do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos 
processuais indispensáveis a essa produção”. 
465 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. 56. ed. v. 1. p. 811-813. 
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se encontra, passando, a partir daí, a exercer todos os direitos e deveres 
intrínsecos a qualquer sujeito processual. Se a intervenção ocorre antes da 
fase saneadora, por exemplo, o réu pode postular regularmente pela 
produção de provas. Não há, assim, qualquer efetivo prejuízo ao 
contraditório. 

Por outro lado, se as únicas provas que o réu pretende produzir são 
provas orais, e sua intervenção nos autos ocorre a tempo de arrolar 
testemunhas e inquiri-las em audiência,  desaparece qualquer óbice ao 
trânsito em julgado da questão prejudicial. 

Assim, a dicção da parte final do art. 503, § 1º, II, do CPC, deve 
ser interpretada restritivamente. Não há trânsito em julgado da questão 
prejudicial sempre que a ocorrência dos efeitos da revelia impedir a 
formação de controvérsia, ou importar prejuízo concreto à efetividade do 
contraditório. A mera revelia não é suficiente. 

 

4.2.2.3. Ausência de restrições probatórias e limitações cognitivas 
 
Ainda dentro do requisito da amplitude do contraditório, o CPC 

impossibilita o trânsito em julgado quando houver “restrições probatórias 
ou limitações à cognição” (CPC, art. 503, § 2º). Aqui há duas leituras 
possíveis. No primeiro sentido, dizer que não pode haver restrição 
probatória significa que nunca pode haver trânsito em julgado em 
qualquer procedimento que tenha restrições legais à produção de provas, 
independentemente dos impactos dessa restrição sobre o caso concreto.  

Sob essa ótica, jamais poderia haver coisa julgada sobre questão 
prejudicial nos processos que tramitam perante os juizados especiais, 
onde não se permite a produção de prova pericial, bem como em qualquer 
outro procedimento especial que não permita determinado tipo de dilação 
probatória, como aqueles em que há limitação horizontal à cognição (o 
caso da ação possessória, por exemplo, onde se permite discutir a posse, 
mas não a propriedade).  

Para os adeptos dessa primeira corrente, como Câmara,466 é 
irrelevante perscrutar se a restrição probatória teve qualquer efeito sobre 
o caso concreto. Basta que o procedimento em si não permita a ampla 
produção probatória e já não se faria possível o trânsito em julgado de 
qualquer questão prejudicial. 

                                                        
466 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: 
Atlas, 2016. 2. ed. p. 311. 
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Tal posição é incompatível com as premissas deste trabalho. Há 
uma segunda linha de pensamento que deve ser adotada: será sempre 
necessário e indispensável analisar qual o impacto que a restrição 
cognitiva teve sobre a solução prejudicial. O requisito é, novamente, que 
seja resguardado o prévio e efetivo contraditório sobre a questão 
prejudicial. 

Tal observação vale para qualquer modalidade de restrição à 
cognição, seja ela no plano vertical, seja no plano horizontal.467  

No plano vertical, não haverá coisa julgada apenas se ficar 
demonstrado que havia prova relevante a ser produzida em relação à 
questão prejudicial, e que a impossibilidade de acesso ao meio probatório 
foi determinante para a solução da questão no primeiro processo. 

Quer dizer, o trânsito em julgado da questão prejudicial é, a priori, 
possível até mesmo em ações de cognição restrita, como o mandado de 
segurança. Se a questão prejudicial girar unicamente em torno da prova 
documental, a limitação cognitiva não terá nenhum impacto relevante 
sobre o resultado final, e não há qualquer óbice ao trânsito em julgado. 

Assim como a própria ocorrência da coisa julgada sobre questão 
prejudicial, o debate sobre a indispensabilidade da prova que não pôde 
ser produzida no primeiro feito deverá ocorrer na ação futura, em que a 
ocorrência de coisa julgada é arguida por uma das partes. Caberá à parte 
interessada demonstrar, como matéria de defesa no processo futuro, qual 
era a prova que o procedimento impediu-lhe de produzir. Evidentemente, 
será ônus desse litigante indicar o fato que teria sido provado e o meio de 
prova, postulando sua produção na ação futura. Caso o magistrado 
reconheça que a falta da prova foi, de fato, determinante para o primeiro 
julgamento, deverá declarar a inexistência de coisa julgada e determinar 
seja realizada a instrução processual. 

A possibilidade de se afastar a coisa julgada sobre a questão 
prejudicial devido à inadequada instrução probatória só surge nos casos 
em que há efetivas limitações procedimentais à produção de prova. Se a 

                                                        
467 No plano horizontal, a restrição cognitiva impede que o magistrado examine 
determinadas questões. É o caso da ação possessória, onde qualquer decisão 
baseada na questão “propriedade” é vedada. Verticalmente, limitações à cognição 
estão relacionadas com o direito probatório, restringindo os tipos de prova que 
podem ser utilizadas pelas partes para comprovar suas alegações. Bons exemplos 
são o mandado de segurança, onde só é admitida a prova documental, e o processo 
perante os juizados especiais, onde é vedada a produção de prova pericial 
(WATANABE, Kazuo. Cognição no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2012. 4. 
ed. p. 118-119). 
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primeira ação tramitou pelo procedimento comum e a parte tinha ampla 
acesso a todos os meios probatórios, o fato de ter deixado de postular pela 
produção probatória no momento adequado não permite a reabertura de 
tal discussão, pois já consumada a preclusão sobre a matéria. 

Trata-se, mais uma vez, de requisito substancial, portanto. Para 
obstar o trânsito em julgado, não basta que o procedimento tenha 
limitações formais à produção da prova. Sem a verificação de reais 
prejuízos trazidos por essa limitação cognitiva, haverá trânsito em 
julgado. 

Horizontalmente, não pode haver trânsito em julgado da questão 
cuja discussão é vedada pelo procedimento, por óbvio. Mas, como muito 
bem apontado por Silva, é preciso verificar se a restrição é efetivamente 
aplicada. Exemplo trazido pelo autor é o procedimento da consignação 
em pagamento, cuja contestação, a princípio, admite apenas algumas 
formas restritas de defesa, vedando, entre outras, discussões sobre a 
validade do contrato. Na prática, porém, a jurisprudência vem admitindo 
relativização da regra, tolerando que seja alegada a nulidade da relação 
contratual. Nesses casos, a restrição procedimental pouco importa – se a 
discussão efetivamente aconteceu, é passível de transitar em julgado.468 

 

4.2.3. Competência absoluta do juízo (art. 503, § 1º, III) 
 
Deve, ainda, ser o juízo que resolveu a questão prejudicial 

absolutamente competente para tanto. Realmente, é possível que a 
questão prejudicial seja resolvida por juízo que seria incompetente para 
decidi-la autonomamente. Afinal, os critérios de competência são 
inescapavelmente definidos a partir da questão principal; dada a 
autonomia da questão prejudicial, não é impossível que ela acabe tendo 
que ser decidida, como premissa, por juiz que não teria competência para 
resolvê-la como principal. 

Quando a questão principal da demanda é resolvida por juiz 
absolutamente incompetente, a coisa julgada é regularmente formada. Há 
vício rescisório, que demanda correção por meio da ação específica, mas 
até que a ação rescisória seja julgada procedente a coisa julgada existe e 
deve ser respeitada. O mesmo não ocorre com a coisa julgada sobre 
questão prejudicial, que não existe quando é proferida por juízo 

                                                        
468 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 164. 
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absolutamente incompetente, pouco importando se existiu ou não debate 
prévio. 

O requisito da competência absoluta do juízo é diferente de todos 
os demais. 

Como discutido acima, a coisa julgada sobre questão prejudicial é 
formada organicamente, sem muitos requisitos formais. Os critérios são 
todos substanciais, quer dizer, a questão deve ter sido efetivamente 
formada, e sido objeto de efetivo contraditório. A exigência de juízo 
competente vai na contramão desses requisitos. Se a causa for processada 
perante juízo absolutamente incompetente para julgar a questão 
prejudicial, torna-se irrelevante a profundidade do contraditório. 

A intenção geral de obter do sistema o seu máximo rendimento, 
nesse caso, perece. Torna-se possível a rediscussão de questão já 
amplamente debatida pelas partes. 

Trata-se de concessão necessária. As regras de competência 
absoluta derivam da hierarquia dos tribunais, definida 
constitucionalmente, e não podem ser superadas por razões de política 
processual. Assim, embora a possível repetição de questão já decidida 
possa resultar em ineficiência e certo sacrifício da confiança das partes, 
trata-se de mal menor do que permitir a formação de coisa julgada sobre 
decisão dada por juízo absolutamente incompetente.  

Seria incabível que o legislador tivesse submetido esta hipótese 
também ao regime da ação rescisória, porque a questão prejudicial não 
serve para definir a competência. Assim, não existe vício quando o juiz 
absolutamente incompetente aprecia a questão prejudicial; a decisão é 
válida, mas não transita em julgado, por escolha política do legislador.  

Necessário destacar, por fim, que a redação do dispositivo em 
análise  peca por afirmar apenas que o juízo deve ser competente em razão 
da “matéria e da pessoa”, deixando de lado outras hipóteses de 
incompetência absoluta. É possível imaginar situação em que a questão 
prejudicial , como certos casos de competência territorial, por exemplo.469  

A redação do dispositivo não pode ser levada ao pé da letra. A 
competência absoluta é imodificável e é pressuposto de validade do 

                                                        
469 CÂMARA, Alexandre Freitas. Limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR.., Fredie, et. al. (org.). 
Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. 
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 703. 



190 
 

processo.470 Assim, é preciso interpretá-lo extensivamente, para abarcar 
toda e qualquer hipótese de competência absoluta.  
 

4.3. QUESTÃO PREJUDICIAL E DISPOSITIVO 
 
Talvez a mais acalorada discussão sobre o tema diga respeito à 

estrutura da decisão anterior, para que a questão prejudicial seja apta a 
transitar em julgado. Deve a questão prejudicial ser resolvida 
expressamente, ficando sua solução consignada no dispositivo, ou seu 
mero enfrentamento incidental ao longo da fundamentação já basta para 
que opere a estabilização? A questão é de enorme relevância porque dela 
depende, em grande parte, a própria efetividade do instituto.  

Ao longo deste item, a preocupação reside em expor os motivos 
pelos quais não é necessária a inclusão expressa da questão prejudicial no 
dispositivo da decisão. 

 

4.3.1. Enquadramento do problema: regras casuísticas e cláusulas 
gerais 

 
Para melhor compreender o problema, propõe-se enquadrá-lo a 

partir do conceito da diferença entre rules e standards, desenvolvido 
pelos juristas anglo-saxões, especialmente no âmbito do estudo da análise 
econômica do direito. Pode ser traduzido literalmente como regras e 
padrões, ou regras casuísticas e cláusulas gerais,471 ou ainda regras 
fechadas e regras abertas, terminologia que será adotada daqui em diante. 

A premissa básica é de que a coisa julgada funciona como vínculo 
criado por decisão anterior, que age primordialmente perante o juiz que 
analisa caso futuro onde a mesma questão está em jogo. Nesse sentido, a 
coisa julgada age como uma regra que impõe um vínculo para o próximo 
juiz, obrigando-o a respeitar o que foi decidido (efeitos positivos) ou 
vedando nova decisão (efeitos negativos). O que deve ser compreendido 
é com qual nível de vagueza ou especificidade esse vínculo opera. 

Regras são razões para agir. A argumentação limitada pelas regras 

                                                        
470 BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. p. 132. 
471 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um “sistema em 
construção”: as cláusulas gerais no Projeto de Código Civil brasileiro. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, v. 139, jul-set/1998, p. 6. 
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é sempre um substrato da argumentação prática, voltada a justificar 
determinada decisão a ser tomada pelo agente – no caso do direito, esse 
agente geralmente é um juiz posto de frente a um caso concreto que 
precisa ser resolvido pela aplicação de normas pré-determinadas. 

As regras excluem ou obrigam a priori determinadas condutas, de 
forma generalizada e desvinculada do caso concreto. Assim, o agente 
tomador de decisão pode ser forçado a fazer algo que não faria, ou 
impedido de tomar a decisão que acredita ser a melhor para aquele caso. 
Por isso, regras podem ser superinclusivas, quando forçam o agente a 
tomar decisões que de outra forma não seriam tomadas, ou subinclusivas, 
quando excluem decisões que, de acordo com um juízo individual, seriam 
mais adequadas àquele caso. Por isso, toda tomada de decisão por meio 
de regras é subótima.472-473 

No âmbito do processo civil, a diferença entre regras abertas e 
fechadas também se mostra presente, especialmente no sentido de 
determinar cursos de ação que devem ser tomados pelos julgadores em 
determinadas situações processuais. Equivalem àquilo que a doutrina 
costuma chamar de cláusulas processuais abertas e fechadas. 

Exemplo claro se manifesta no sistema de tutelas provisórias. A 
regra geral das tutelas provisórias de urgência é a de que o juiz conceda a 
medida pleiteada pela parte sempre que enxergar risco ao direito da parte 
ou ao resultado útil do processo, associado à probabilidade do direito 
alegado. Estando presentes tais requisitos, pode o juiz determinar 

                                                        
472 STRUCHINER, Noel. O “aparente” paradoxo das regras. Ethica. 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, v. 8, n. 3, mai/2009, p. 
64. 
473 Para melhor compreensão do que se quer dizer ao afirmar que as regras são 
subótimas, basta pensar num tipo absolutamente corriqueiro de regra casuística 
(rule): os sinais de trânsito. O sinal de trânsito se comporta como uma regra para 
o motorista: vermelho, pare; verde, avance. Por funcionar com base em 
temporizador, o comando determinado pelo sinal nem sempre será otimizado 
àquela situação: muitas vezes, o cidadão se deparará com um sinal vermelho 
quando não há carro algum impedindo a continuidade de seu trajeto. Mesmo 
assim, esse juízo de valor pessoal fica excluído do campo de atuação do agente. 
Alternativamente, o Estado poderia optar por colocar agentes de trânsito em cada 
cruzamento, instruindo-os a permitir a passagem de carros de acordo com a 
conveniência momentânea. Aí haveria uma cláusula aberta (standard), que não 
seria superinclusiva nem subinclusiva, pois permitiria a tomada de decisão 
individualizada para cada momento: o guarda permitiria o fluxo de trânsito 
sempre que não houvesse risco de acidentes. Dessa opção surge uma série de 
outros inconvenientes, especialmente de ordem econômica. 
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qualquer medida necessária à tutela do direito. Aqui se está claramente 
diante de uma cláusula aberta, que é vaga tanto na sua hipótese de 
concessão quanto na consequência. 

Por outro lado, muitos dos procedimentos especiais possuem fases 
liminares típicas, específicas e restritas àquele procedimento. Os 
exemplos são vários, mas remete-se as ações possessórias, talvez o mais 
antigo dentre os ritos especiais. Não é ônus do autor provar conceitos 
vagos como risco ou probabilidade do direito, mas sim de comprovar uma 
série de fatos taxativamente listados na lei – no caso da possessória, deve 
provar que tinha a posse, que sofreu esbulho ou turbação, e a data em que 
isso ocorreu. Apresentadas tais provas, o magistrado deve conceder a 
medida liminar. A medida a ser efetivada não é aquela que melhor se 
amolde a cada caso concreto, mas apenas a medida taxativamente prevista 
no CPC: mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse.  

Também a esse sistema aplicam-se as considerações formuladas 
anteriormente. O sistema aberto das tutelas provisórias de urgência dá 
flexibilidade para que o magistrado defina, caso-a-caso, se a mitigação do 
contraditório em favor da satisfação imediata do direito é desejável, 
adotando medida que será mais adequada àquela situação. Nesse sentido, 
a cláusula aberta permite a tomada de decisões otimizada a cada caso. Em 
contrapartida, as partes perdem em segurança e previsibilidade, pois a 
concessão da medida passa por análise subjetiva (e imprevisível)474 do 
magistrado sobre o caso concreto. 

Por outro lado, o sistema de tutelas provisórias típicas, dos 
procedimentos especiais, pode ser superinclusivo ou subinclusivo, da 
forma descrita acima. Vinculado à concessão do mandado possessório 

                                                        
474 Dizer que a análise é subjetiva e imprevisível não significa que ela seja 
discricionária, já que o magistrado, em qualquer hipótese, está limitado pelo 
dever de fundamentação, que impõe ao magistrado a obrigação de demosntrar a 
validade de sua conclusão. Nas palavras de Abboud, “Admitir a 
discricionariedade judicial é admitir julgamentos por conveniência e 
oportunidade do julgador ou tribunal. Se uma questão jurídica pode ser dirimida 
por conveniência e oportunidade, ela não pode ser submetida a um teste de 
validez qualitativo-jurídico e julgadores diferentes podem chegar a resultados 
"validos", sem que se consiga discutir qual deles esteja correto, ou seja, sua 
correção não pode ser posta a prova. Ou ainda, ela não pode ser avaliada no que 
se refere à sua legalidade e constitucionalidade.” (ABBOUD, Georges. Onde a 
discricionariedade começa, o direito termina: comentário ao voto proferido por 
Alexandre Freitas Câmara sobre penhora on-line. Revista de Processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, v. 251, jun. 2016. Ed. digital). 
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sempre que presentes os requisitos, o magistrado fatalmente acabará 
determinando reintegrações de posse em situações onde acredite que essa 
não seria a melhor solução para o caso concreto, ou deixando de 
determiná-las em casos onde isso lhe pareceria estritamente necessário.  

Não cabe, porém, afastar tal regra apenas por discordar-se dela. 
São essas as regras do jogo. A opção de fazer esses sacrifícios não é do 
juiz que aplica a regra, mas do legislador que a criou, certamente 
acreditando que as benesses trazidas pela regra, em geral, superam as 
pequenas injustiças individuais que podem surgir em determinados casos. 
Legislar por meio de regras abertas ou fechadas é, assim, sempre um 
balanceamento entre segurança e efetividade. 

 

4.3.2. Os limites objetivos da coisa julgada são regra aberta, ou 
porque a questão prejudicial não precisa figurar no dispositivo 

 
Tudo isso dito, resta apenas concluir qual o nível de especificidade 

com que deve ser interpretada a regra dos limites objetivos da coisa 
julgada. Trata-se de regra aberta fechada? Ou, em outras palavras, qual 
será a melhor enunciação semântica dessa? As duas opções são: “nenhum 
juiz deve voltar a decidir aquilo que foi expressamente decidido na parte 
dispositiva de decisão anterior” (cláusula fechada), ou “nenhum juiz deve 
voltar a decidir questão que foi objeto de debate amplo e efetivo em 
processo anterior” (cláusula aberta). 

Importa destacar, porém, que essa não é uma decisão que cabe ao 
intérprete do sistema, mas ao legislador. Os limites objetivos da coisa 
julgada não têm nada de natural, e sua extensão dependerá da disposição 
legal. Enunciar a regra de forma aberta ou fechada é escolha baseada em 
motivos políticos, mais do que jurídicos. A regra traz vantagens e 
desvantagens em qualquer caso, balanceando a certeza da rigidez com a 
flexibilidade proporcionada pela abertura.  

Pois bem. Evidentemente, é impossível voltar atrás e questionar 
qual a intenção do legislador, até porque o CPC de 2015 foi promulgado 
em regime democrático e não há uma única figura responsável por sua 
elaboração (além do mais, mesmo sob a égide do CPC de 1973, a palavra 
de Buzaid não deveria ser tratada como o evangelho). Deve-se interpretar 
o Código como um todo, buscando a explicação que melhor se adapte ao 
espírito da legislação. 

Como visto, a palavra de ordem em relação aos limites objetivos 
da coisa julgada, dentro da estrutura do CPC, é flexibilidade. Substituiu-
se a rigidez e segurança jurídica decorridas da exigência de pedido 
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expresso da parte em favor do “mecanismo fluido”475 aqui desenhado. Por 
qualquer ângulo que se analise, o legislador não exigiu pedido expresso 
da parte, nem enfrentamento no dispositivo, para que a questão seja apta 
a transitar em julgado. 

Cumpre lembrar que a exceção de coisa julgada é sempre 
interpretada pelo juiz perante a qual ela é arguida. Quando profere 
determinada decisão, não é dado ao magistrado sentenciante o 
esclarecimento de quais exatamente são os limites objetivos da coisa 
julgada naquele determinado caso. Seria inconcebível que determinada 
decisão declarasse a existência de certa relação jurídica principaliter ao 
mesmo tempo em que decretasse que o conteúdo da decisão estaria imune 
ao trânsito em julgado. O mesmo se aplica à questão prejudicial decidida 
incidenter tantum. 

Afinal, como destaca Didier Jr., o trânsito em julgado não é ato 
jurisdicional. Não depende de requerimento da parte, nem de ato qualquer 
do julgador. Quer dizer, ninguém pode pedir para que determinada 
parcela da decisão transite em julgado, nem está aberta ao magistrado a 
oportunidade de dizer quais partes da decisão farão coisa julgada, ou 
excluir aquelas que não pretende fazer.476 

É preciso levar em conta, ainda, que a delimitação objetiva da coisa 
julgada é atividade intelectual complexa. Quando alguma das partes alega 
a ocorrência dos efeitos positivo ou negativo da coisa julgada, o 
magistrado deve interpretar a decisão anterior, identificando exatamente 
o objeto litigioso no caso concreto, de acordo com o caso concreto e os 
diversos parâmetros teóricos existentes. 

Não raro, dois magistrados distintos poderão chegar a conclusões 
distintas ao final desse raciocínio. As partes podem legitimamente 
discordar sobre o alcance da coisa julgada em determinada situação. Do 

                                                        
475 REICHELT, Luis Alberto. Decisão sobre questões prejudiciais de mérito e 
direito fundamental à intangibilidade da coisa julgada material no novo Código 
de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 259, 
set/2016. p. 90. 
476 Com sua costumeira clareza, Didier Jr. afirma:  “A coisa julgada, em qualquer 
dos seus regimes jurídicos, é efeito que decorre automaticamente da lei: não 
depende de um ‘dizer’ do órgão julgador (‘faça-se coisa julgada!’) ou de pedido 
da parte (‘pede-se que essa decisão se torne indiscutível pela coisa julgada’).” 
(DIDIER JR., Fredie. Extensão da coisa julgada à resolução da questão 
prejudicial incidental no novo Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER 
JR., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: 
Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 787). 
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contrário, se a coisa julgada fosse uma verdade auto-evidente, estaria de 
má-fé o autor de ação extinta sem julgamento de mérito em virtude dos 
efeitos negativos da coisa julgada. Como se vê, a existência ou não da 
coisa julgada é fato aberto à interpretação das partes e do magistrado no 
processo subsequente. 

Dizer que a coisa julgada estende-se às questões prejudiciais 
quando presentes os requisitos dos parágrafos do art. 503 significa tão 
somente tornar mais complexo esse fenômeno interpretativo. À luz da 
decisão anterior, deverá o magistrado subsequente identificar quais foram 
as questões substancialmente decididas pelo magistrado anterior, e se 
sobre cada uma delas foram cumpridos os requisitos, especialmente o 
contraditório substancial e a competência. 

Determinar que só pode transitar em julgado aquilo que é inserido 
no dispositivo significa outorgar demasiado poder ao juiz do primeiro 
caso, que terá efetiva capacidade de determinar, de modo vinculativo, 
quais questões prejudiciais estão sujeitas ao trânsito em julgado e quais 
delas não estão. As partes poderiam efetivamente litigar sobre 
determinada questão e, mesmo assim, ser ela excluída do alcance da coisa 
julgada apenas porque o juiz escolheu apreciá-la na fundamentação, ao 
invés de inseri-la formalmente no parágrafo intitulado “dispositivo”. 
Trata-se de excessiva formalidade, que ainda empresta ao magistrado 
poder que simplesmente não lhe compete. 

Não existe, enfim, coisa julgada pré-determinada. A regra 
que estabelece os critérios para o trânsito em julgado, pelo modo como 
foi formulada pelo legislador, é cláusula aberta que deve ser aplicada a 
posteriori sobre a decisão já proferida.477 A regra implica renúncia a um 
tanto de segurança jurídica, no sentido de possivelmente suscitar 

                                                        
477 A fim de esclarecer ambiguidade que pode surgir a partir de tal formulação da 
conclusão, é necessário destacar que essa aplicação da regra da coisa julgada tem 
a mesma natureza simultaneamente criativa e interpretativa que qualquer outra 
atividade de aplicação do direito, conforme descrito no primeiro capítulo. Por 
isso, afirmar que o juiz da segunda demanda aplica a regra da coisa julgada não 
significa dizer que ele a cria, ou que seja dele o poder de definir o que transitou 
em julgado e o que não transitou. O segundo juiz interpreta a decisão anterior a 
partir do regramento da coisa julgada para identificar quais elementos da decisão 
tornam-se coisa julgada. Por isso, é plenamente possível opor embargos de 
declaração à decisão do primeiro caso a fim de viabilizar o preenchimento dos 
requisitos para a formação da coisa julgada. 
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discordância entre as partes quanto à formação de coisa julgada? Sim. 
Mas isso não é acidente. Essa foi a opção tomada pelo legislador, e não 
cabe ao intérprete desvirtuar o sistema para nele ler aquilo que gostaria 
que estivesse escrito. 

Acima de tudo, trata-se de incluir no âmbito da coisa julgada todas 
as questões que foram “passo necessário” para a apreciação do mérito, 
como afirma Arruda Alvim Wambier. A autora não enfrenta 
expressamente o problema da necessidade de inserção formal da questão 
prejudicial no dispositivo, mas é possível extrair de seu texto a defesa do 
trânsito em julgado de todas as questões que sejam passo necessário para 
o julgamento do mérito, inclusive aquelas resolvidas fora do 
dispositivo.478 

Autorizadas vozes doutrinárias defendem o oposto, vale destacar. 
Nesse sentido é especialmente relevante a posição de Câmara, para quem 
o julgamento da questão prejudicial deve, em tudo, equivaler a 
julgamento proferido principaliter, o que incluiria a exigência de sua 
inserção na parte dispositiva da decisão.479 A preocupação desse 
segmento da doutrina está especialmente voltada ao problema da 
segurança jurídica, que envolve a incerteza sobre ter havido ou não a 
formação de coisa julgada. Semelhante posição é adotada por Dellore, 
que inadmite o trânsito em julgado da questão prejudicial resolvida fora 
do dispositivo, e qualquer dúvida deve ser resolvida pelas partes, no 
momento de prolação da decisão, por meio de embargos declaratórios.480 

Embora esses posicionamentos derivem de doutrina respeitada, 
não parecem encontrar respaldo no direito positivo, por todas as razões 
expostas acima. Em momento algum o legislador empresta ao juiz do 
primeiro caso o poder de determinar aquilo que será ou não será abarcado 
pela coisa julgada. A regra é propositalmente casuística: apenas outro 

                                                        
478 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. O que é abrangido pela coisa julgada 
no direito processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de 
mudança. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 230, 
abr/2014, p. 88-89.  
479 CÂMARA, Alexandre Freitas de. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016. p. 312. 
480 DELLORE, Luiz. Da coisa julgada no novo Código de Processo Civil (L. 
13.105/2015): conceito e limites objetivos. In: DIDIER JR., Fredie, et. al. (org.). 
Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. 
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 835. 
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juiz, em caso futuro, poderá decidir, em conjunto com as partes, se 
determinada matéria foi ou não acobertada pela coisa julgada. 

Em último nível, assim, a discordância da opção política feita pelo 
legislador não pode ser tratada como razão para ignorar a existência da 
regra. É possível preferir que a coisa julgada tivesse continuado restrita 
ao dispositivo, mas não há como impor tal leitura ao novo sistema. 

Perde-se em certeza sobre a formação da coisa julgada, é verdade, 
mas por outro lado ganha-se na confiança do jurisdicionado no sistema, 
bem como na celeridade processual, evitando a rediscussão de questões 
já resolvidas.481 Essa, ao menos, parece ter sido a intenção da reforma. 

Deve-se tomar cuidado para não exagerar quanto a essa perda de 
certeza, também. Como aponta Sampietro, a questão prejudicial resolvida 
pelo magistrado é aquela que é determinante para o resultado do processo. 
A cognição judicial exercida sobre ela, assim como o debate das partes, 
será naturalmente ampla.482 Se a questão for de fato meramente 
conhecida, sem maiores impactos sobre o processo, tratar-se-á de mero 
obiter dictum e não de questão prejudicial passível de transitar em 
julgado. Isso quer dizer que esse tipo de desacordo teórico sobre a efetiva 
ocorrência da coisa julgada, que torna necessária a atuação interpretativa 
do segundo juiz, naturalmente dar-se-á numa minoria de casos. O 
requisito do contraditório prévio e efetivo será, na maior parte das vezes, 
identificável com facilidade. 

Entre outros autores, o novo sistema suscita, ainda, preocupações 
de ordem teórica. Afinal, se a resposta do réu é também demanda, não 
seria obrigatório que a decisão julgando-a procedente ou improcedente 
constasse do dispositivo? De acordo com Lucca, equiparar a questão 
prejudicial incidentalmente resolvida à questão prejudicial tornaria 
necessário “reconstruir o princípio da demanda, a correlação entre 
demanda e a própria concepção de inércia jurisdicional”. O autor chega a 
afirmar que nesse caso “a teoria geral do processo civil que conhecemos 

                                                        
481 Mesmo a dimensão dessa perda de segurança não pode ser superestimada, já 
que, mesmo sem a exigência de sua inserção no dispositivo, as regras referentes 
ao trânsito em julgado da questão prejudicial são bastante restritivas. 
482 SAMPIETRO, Luiz Roberto Huo. Primeiras reflexões sobre a possibilidade 
de a coisa julgada atingir as questões prejudiciais no novo Código de Processo 
Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 253, mar/2016. 
p. 200-201. 
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entrará em colapso e será preciso erigir uma nova”.483 
Nada disso. A proposta não é tão absurda quanto sugere Lucca, 

nem demanda reformulação radical da teoria do processo. Basta que se 
reconheça o significado do julgamento incidental da questão prejudicial, 
que é justamente sua exclusão do dispositivo. Da mesma forma que é 
dispensada a atividade da parte para a expansão dos limites da coisa 
julgada, é também dispensada sua expressa inclusão no dispositivo da 
decisão para os mesmos fins.  

De fato, há grande apego doutrinário à ideia de que a coisa julgada 
estaria limitada ao dispositivo. Mas não é preciso abandonar esse 
consenso para aceitar a expansão dos limites objetivos da coisa julgada.  

A solução para todos esses dilemas reside na própria concepção 
de dispositivo da sentença. A doutrina brasileira ainda é muito apegada à 
estrutura formal da sentença como forma de definir seus limites. A 
decisão judicial não é composta por um só silogismo. Não há apenas 
“considerandos” e “conclusões” relativas à aplicação do direito a um 
substrato fático. A decisão judicial é um ato complexo, e toda questão 
expressamente decidida compõe o seu dispositivo, mesmo que não esteja 
formalmente colocada no parágrafo conclusivo.484 Assim, não seria 
errado dizer que a coisa julgada limita-se ao dispositivo, desde que na 
expressão dispositivo estivesse compreendida toda a atividade de 
disposição judicial, independentemente da sua localização topológica na 
estrutura formal da decisão.485  

Mas essa não é a posição adotada por este trabalho, 
destaque-se. Ao invés de adotar essa construção lógica, desnecessária e 
excessivamente complexa, mais adequado é simplesmente rejeitar a ideia 
de que a coisa julgada está estritamente limitada ao dispositivo. 
 
 
 
 

                                                        
483 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 97. 
484 THEODORO JR., Humberto. Coisa julgada, ação declaratória seguida de 
condenatória. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 81, jan-
mar/1996. p. 90. 
485 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada (2006). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. Trad. de Antonio do Passo Cabral. p. 198. 
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4.4. FORMAÇÃO E TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO 
PREJUDICIAL: IMPACTOS SOBRE O PROCESSO 

 
Expandir os limites objetivos da coisa julgada significa reconhecer 

que a questão prejudicial tem autonomia enquanto demanda declaratória, 
passível de transitar em julgado. Esse reconhecimento tem impactos 
concretos sobre as regras de julgamento do processo, sobre sua relação 
com outras demandas e sobre regime recursal e rescisório da questão 
prejudicial transitada em julgado.  

A análise dessas consequências, que partirá de todas as premissas 
trabalhadas ao longo deste trabalho, é o objetivo deste item. 

 

4.4.1. Momento de formação da questão prejudicial 
 
Para compreender os pontos abordados neste capítulo, é preciso 

entender exatamente a partir de quando se pode considerar formada a 
questão prejudicial. Por formação, quer-se dizer o momento em que passa 
a ser considerada existente e, por isso, passível de surtir efeitos 
processuais. 

Questões surgem quando se forma controvérsia entre as partes. 
Com as prejudiciais não é diferente. As questões prejudiciais se devem 
considerar formadas a partir da data de realização do ato processual que 
instaurou a controvérsia. Isso pode ocorrer nos mais variados momentos 
processuais. É possível que a controvérsia surja na contestação, quando a 
questão deriva de alegações do réu; na réplica, se a questão se forma a 
partir de alegação nova trazida pelo réu em contestação e negada pelo 
autor; ou mesmo na fase saneadora, quando o magistrado delimita as 
questões controvertidas em conjunto com as partes e permite-lhes que 
tragam novas afirmações por meio de petição ou na audiência de 
saneamento (CPC, art. 357, § 3º). Menos desejável, mas não impossível, 
é a formação da questão prejudicial durante a fase probatória, caso a 
controvérsia derive de fatos alegados pelas testemunhas. 

Nesse sentido, a decisão do juiz que informa as partes sobre a 
formação da questão prejudicial não faz nada além disso. A decisão 
declara que foi formada prejudicial, não constitui a questão. Esse papel 
não cabe ao juiz mas exclusivamente às partes. Uma vez formada 
controvérsia sobre questão com potencial de determinar total ou 
parcialmente o sentido de julgamento da questão principal, está formada 
a questão prejudicial. 
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Em atenção à regra do contraditório, a primeira consequência da 
formação de questão prejudicial é a necessidade de verificar se todas as 
partes tiveram a devida chance de manifestar-se adequadamente sobre a 
questão.  

Explica-se. O autor não tem condições de prever, na inicial, quais 
serão as questões formadas pelo réu na contestação. A depender do teor 
da defesa, determinadas questões prejudiciais poderão ser formadas ou 
não, e possivelmente o autor terá de apresentar provas e alegações 
referentes a questão que, a princípio, não seriam discutidas no processo 
com chance de transitarem em julgado. Evidentemente, o momento 
adequado para essa manifestação, no exemplo, é a réplica. O autor deverá 
ser intimado para tanto, possibilitando o exercício adequado do 
contraditório prévio e efetivo exigido pelo CPC. 

Caso a questão prejudicial seja formada em momento processual 
diverso da contestação, caberá ao magistrado analisar se alguma das 
partes não teve chance de manifestar-se sobre ela, e providenciar as 
intimações cabíveis. A boa técnica determina que tal intimação seja 
acompanhada da observação de que há questão prejudicial formada, para 
que não haja dúvidas quanto à efetividade do contraditório. Pretende-se, 
com isso, mitigar o problema da inesperada majoração do objeto litigioso, 
quando a questão prejudicial é mais abrangente do que a principal. 

A questão central é deixar claro que a intimação das partes sobre a 
formação da questão prejudicial não é conditio sine qua non para o 
trânsito em julgado. Trata-se de medida salutar e, na grande maioria dos 
casos, muito adequada – mas sua falta não gera vício insanável. 

Por isso, rejeita-se a opinião defendida por parte da doutrina de que 
seria “impossível ou, pelo menos, muito difícil saber ou definir, a priori, 
se uma questão será alcançada pela coisa julgada”.486 Devidamente 
resguardado o contraditório e devidamente intimadas as partes, é 
plenamente possível trazer segurança no sentido de garantir que todos os 
litigantes efetivamente debatam sobre a questão prejudicial, cientes de 
que ela foi formada e está apta a transitar em julgado. A questão 
prejudicial não precisa ser inserida no dispositivo, mas isso não significa 
que ela deva permanecer num estado de absoluta penumbra até que outro 
juiz avalie se houve ou não o trânsito em julgado. Se todas as coisas 
correrem como devem, as circunstâncias em que há legítima dúvida sobre 
a formação da prejudicial, ou sobre a ocorrência de seu trânsito em 

                                                        
486 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 512 (ed. digital). 
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julgado, deverão ser substancialmente reduzidas. 
 

4.4.2. Formação de questão prejudicial concorrente com outro 
argumento 

 
Depois de formada a questão prejudicial, deve ela ser efetivamente 

tratada como demanda declaratória cumulada à principal, com tudo que 
isso implica: informação das partes, contraditório e enfrentamento 
expresso na decisão.  

Isso não quer dizer, por outro lado, que toda questão prejudicial 
implique obrigação de enfrentamento por parte do magistrado. Nesse 
caso, o instituto geraria trabalho excessivo ao magistrado, forçando-o a 
apreciar questões inúteis. Além disso, seriam beneficiados litigantes de 
má-fé que pretendessem perturbar o andamento processual apresentando 
inúmeras questões irrelevantes e postulando a produção de provas. 

Foi dito acima que a necessariedade não é requisito básico para a 
formação da questão prejudicial. Assim que é formada questão com 
potencialidade de intervir sobre a solução da principal, já deve ela ser 
tratada como questão prejudicial, por tratar-se de demanda declaratória 
cumulada, como dito. 

Tome-se exemplo proposto por Leite, em que o réu alega duas 
prejudiciais distintas de nulidade contratual: uma delas por ilicitude do 
objeto, e outra por incapacidade do agente. Nesse caso, a autora afirma, 
com razão, que “o acolhimento de qualquer uma das defesas torna 
desnecessária a apreciação da outra”.487 De fato, efetivamente inexiste 
interesse de agir no pedido declaratório de nulidade do contrato com base 
no fundamento x se esse contrato já é nulo pelo fundamento y. O 
enfrentamento de um fundamento da questão prejudicial, se for suficiente 
para seu acolhimento, torna dispensável o acolhimento de outros 
fundamentos. 

Mas o exemplo dado por Leite não leva a questão às últimas 
consequências, pois não trata de verdadeira cumulação de questões. Na 
verdade, há ali uma só questão, a nulidade contratual, baseada em dois 
fundamentos distintos. Resolvida a questão por um deles, não há razão 
para apreciar o outro. 

Essa parece ser a visão expressamente adotada pelo sistema 

                                                        
487 LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Prejudicialidade no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 38. 
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processual brasileiro, que expande o efeito devolutivo da apelação 
inclusive sobre as questões que não foram solucionadas pelo magistrado 
de primeiro grau. Quer dizer, se o tribunal ad quem reformar a decisão 
para afastar o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau, poderá 
seguir diretamente para o outro.488  

Trata-se de reconhecimento expresso de que o magistrado não está 
obrigado a enfrentar questões que não impactem diretamente o processo. 
A mesma ideia está representada pelo art. 498, § 1º, IV. O dispositivo 
regula o dever de fundamentação dispondo que o magistrado está 
obrigado a enfrentar todas as questões capazes de infirmar o resultado da 
sentença, mas não as inúteis.  

Enfim: se a questão prejudicial é concorrente e mutuamente 
exclusiva com outra alegação, ou se há dois fundamentos possíveis para 
a apreciação de certa questão prejudicial, não precisam ser ambas 
enfrentadas.489 Isso não lhes retira a característica de prejudicial, 
todavia. Até que seja proferida a sentença que julga uma delas, devem 
ambas ser tratadas como questões prejudiciais concorrentes. 

Pode acontecer, porém, que a questão prejudicial não seja 
mutuamente exclusiva com outro argumento. Muitas vezes, a defesa 
baseada na questão prejudicial tem consequências mais amplas do que 
outros possíveis fundamentos de defesa. Tem-se em mente demanda que 
busca a apuração de haveres em sociedade de fato, em que o réu alega, 
em sua defesa, a inexistência da sociedade (questão prejudicial) e a 
inexistência de haveres a serem pagos (fundamento de defesa, negando 
os fatos afirmados pelo autor). 

É legítimo, nesse caso, questionar se o magistrado tem a obrigação 
de enfrentar a questão prejudicial, mesmo que os demais argumentos 
trazidos pelo réu já bastem para o julgamento de improcedência dos 
pedidos do autor. 

No sistema do CPC de 1973, a situação suscitava menos dúvidas. 

                                                        
488 CPC de 2015, art. 1.013, § 1º: “Serão, porém, objeto de apreciação e 
julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, 
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado.” (grifou-se) 
489 Também nesse sentido, v. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito 
processual civil moderno. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 512 
(ed. digital). 
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Quando ajuizada a demanda declaratória incidental, é evidente que a 
questão prejudicial deveria ser enfrentada, porque havia pedido 
declaratório expresso. Não julgar a declaratória incidental representaria 
negativa de prestação jurisdicional.490 Agora que a formação da demanda 
declaratória acompanha a formação da questão prejudicial, mesmo que 
não haja pedido expresso da parte, o problema pode se apresentar. Diante 
de dois fundamentos – uma questão prejudicial e uma preliminar, ou uma 
questão prejudicial e uma questão fática – o magistrado pode enxergar a 
possibilidade de julgar o feito com base no outro fundamento, desde que 
ele seja suficiente para o julgamento antecipado, e nada dizer sobre a 
questão prejudicial.  

Novamente, o exemplo da demanda de alimentos pode ajudar a 
visualizar a situação. Imagine-se que o réu apresente defesa com dois 
argumentos: prejudicialmente, nega a existência da relação de 
paternidade; em relação aos fatos, nega a existência de necessidade do 
autor receber os alimentos pleiteados. Forma-se a questão prejudicial. Na 
fase saneadora, porém, o magistrado percebe que os documentos já 
trazidos aos autos são suficientes para julgar a demanda improcedente, 
com base exclusivamente na falta de necessidade do autor. Abre-se a 
possibilidade de julgar o pedido principal sem que seja julgado o 
prejudicial.491 Seria isso possível?  

Percebe-se que a situação é bastante diferente daquela descrita 
anteriormente, onde os dois argumentos apresentados pela parte (ilicitude 
do objeto e incapacidade do agente) conduzem ao mesmo resultado 
(nulidade do contrato). Aqui, o julgamento da prejudicial formaria coisa 
julgada sobre a própria relação de paternidade, surtindo efeitos 

                                                        
490 Fabrício, por exemplo, sequer considera factível imaginar situação em que se 
possa julgar o pedido principal sem que seja julgado também aquele formulado 
na ação declaratória incidental: “No tocante à ação declaratória incidental, não 
caberia cogitar, evidentemente, da possibilidade de antecipar-se o julgamento da 
ação principal sem fazer o mesmo com o da incidental: inverter-se-ia, no plano 
cronológico, o sentido lógico em que se dá a prejudicialidade.” (FABRÍCIO, 
Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: ______. Ensaios 
de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 146-147). 
491 Evidentemente, para os autores que defendem a necessariedade como 
requisito para a formação da prejudicial, aqui não haveria verdadeira 
prejudicialidade, em virtude da possibilidade de o magistrado julgar em mais de 
um sentido. Esse entendimento restringe excessivamente o instituto, porém: 
bastaria que fosse cumulado mais de um argumento defensivo para, em qualquer 
situação, elidir a possilbidade de trânsito em julgado da questão prejudicial. 
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extraprocessuais que não existiriam com o mero acolhimento da falta de 
necessidade do autor. 

Por isso, o magistrado não pode furtar-se de julgar a prejudicial 
formada. Depois de existente a questão prejudicial, aquele processo torna-
se o local adequado para o julgamento da questão declaratória, e seu não 
enfrentamento resultaria em sentença citra petita (já que a demanda 
declaratória formulada pelo réu não foi apreciada). 

Isso pode, é verdade, gerar algumas situações inusitadas: não seria 
impossível imaginar que o magistrado julgasse antecipadamente o pedido 
principal de alimentos, por entender comprovada a inexistência de 
necessidade, e determinar o seguimento do feito, com a produção de 
prova pericial, para apreciar a paternidade. O cenário é curioso, porque 
implica julgamento da questão principal antes da prejudicial. Mas, 
partindo da premissa de que existe  autonomia entre as questões, essa é a 
resposta mais adequada.  

A principal razão para essa conclusão está ligada à formação de 
litispendência. Enquanto a questão é discutida como prejudicial num 
processo, não pode ser objeto de demanda autônoma, sob risco de se 
permitir a formação de duas coisas julgadas contraditórias. Mas, se há 
litispendência, então há dever do magistrado enfrentar a questão, sob pena 
de grave frustração do direito de ação. Inadmissível imaginar que a 
questão prejudicial não seja apreciada se, durante o trâmite do processo, 
a parte interessada ficou impedida de ajuizar demanda declaratória 
autônoma. 

 

4.4.3. Litispendência, conexão e continência 
 
A formação da questão prejudicial também tem a consequência de 

impedir a discussão dessa mesma relação jurídica em outros feitos. 
Aplicam-se, aqui, sem qualquer ressalva, todas as regras relativas à 
litispendência e continência entre causas distintas.492 

O marco inicial para que se considere pendente a causa sobre a 
questão prejudicial é o instante de sua formação, com a realização do ato 

                                                        
492 REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa 
julgada no novo CPC. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
248, out/2015. p. 59. 
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processual que gerou a controvérsia. A partir desse momento, fica vedada 
a propositura de ação declaratória autônoma para discutir a questão 
prejudicial.493 O réu da nova ação poderá indicar, como questão 
preliminar, a litispendência com o processo onde foi formada a questão 
prejudicial, e a segunda demanda será inadmitida. 

Se há identidade de demandas entre a questão prejudicial já 
formada e a demanda ajuizada posteriormente, o reverso também é válido. 
Havendo demanda declaratória discutindo relação jurídica prejudicial, 
fica vedada a formação da questão prejudicial em outra demanda. Nesse 
caso, a solução adequada é a suspensão do processo onde se discute a 
questão subordinada até que seja resolvida a subordinante no feito 

                                                        
493 Trata-se de substancial mudança no regulamento processual brasileiro, 
decorrente unicamente da falta de previsão da ação declaratória incidental. 
Afinal, no sistema antigo, a litispendência entre a questão prejudicial e a ação 
declaratória incidental era um dos requisitos de admissibilidade dessa última. Só 
poderia haver ação declaratória incidental quando já houvesse discussão sobre a 
questão prejudicial em outro processo. Nesse sentido, relevante julgado do e. STJ: 
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL 
EMBARGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. INTERESSE 
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)  3. 
A litispendência que, em regra, constitui pressuposto processual negativo das 
demandas, constitui um dos requisitos de admissibilidade da ação declaratória 
incidental, cujo objeto é a declaração da existência ou da inexistência de relação 
jurídica da qual dependa o julgamento do pedido formulado em processo já em 
curso, ex vi do disposto nos artigos 5º e 325, do CPC (…) 4. In casu, (i) a 
devedora, após o manejo de embargos à execução fiscal, ajuizou ação declaratória 
incidental, aduzindo a nulidade da CDA, em virtude de erro matemático na 
elaboração da conta e por inobservância dos requisitos previstos no artigo 202, 
do CTN; e (ii) os citados embargos à execução, opostos pela executada antes de 
garantida a execução, pugnam pelo seu direito à compensação de créditos e à 
impossibilidade de cobrança da multa, de juros pela Taxa SELIC, da cumulação 
de multa com juros de mora e do encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/69. 5. A 
inadequação do instrumento processual eleito ("ação declaratória incidental"), 
que pretende a anulação do título executivo que embasa a execução fiscal, denota 
a falta de interesse de agir, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem 
resolução de mérito, ex vi do disposto no artigo 267, VI, do CPC, revelando-se 
escorreita a sentença que indeferiu liminarmente a inicial com espeque no artigo 
295, III, do Codex Processual. 6. Recurso especial desprovido.” (BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 940.314. Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. em 
24.04.2009, publicado no DJe em 25/05/2009. Grifou-se). 
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anterior, em virtude da ocorrência de prejudicialidade externa. 
Ainda no campo da relação entre demandas, é evidente que, uma 

vez transitada em julgado a questão prejudicial, fica vedada a propositura 
de nova demanda declaratória autônoma sobre a matéria, em virtude dos 
efeitos negativos da coisa julgada. Caso a questão surja novamente como 
prejudicial em outro feito, o juiz fica vinculado à primeira decisão, em 
decorrência dos efeitos positivos. 

Aplicando por analogia as regras relativas à citação (CPC, art. 
240),494 a litispendência considera-se induzida a partir do momento em 
que a parte adversa for intimada do conteúdo do ato processual em que 
houve formação da questão prejudicial.495 

Ainda seria possível questionar se tal relação entre as duas causas 
é realmente de litispendência, ou se não haveria, antes, continência entre 
as ações. A dúvida pode surgir, de fato, porque à primeira vista a ação 
onde a questão surge como prejudicial é “maior” do que a ação 
declaratória autônoma. Numa delas busca-se a solução da prejudicial e 
mais um outro pedido; na ação declaratória, o pedido é apenas referente 
à questão comum, sem outro pedido que a acompanhe. Não seria de todo 
descabido, assim, raciocinar que o pedido da ação onde a questão é 
prejudicial englobaria o da segunda ação, e por isso estaria configurada a 
continência. 

Não parece ser este o caso, porém. A continência se dá entre duas 
ações distintas quando uma delas engloba a outra. É o caso da alegação 
de nulidade do contrato como um todo, que logicamente abarca a alegação 
de nulidade de apenas uma das cláusulas. A situação abordada neste item 
ocorre quando há, em verdade, uma demanda em que há duas questões 
em discussão, a prejudicial e a principal, e uma outra que discute apenas 
a prejudicial. Há efetiva litispendência parcial, como ocorre quando a 

                                                        
494 CPC de 2015, art. 240.  “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o 
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 (Código Civil).” 
495 Embora seja salutar que essa intimação contenha informação expressa sobre o 
fato de ter havido formação de questão prejudicial e sua potencialidade de 
transitar em julgado, isso não é essencial para a ocorrência do trânsito em julgado, 
como visto acima (item 4.4.1). Se a intimação não contiver informação específica 
sobre a questão prejudicial, mas as partes efetivamente controverterem e 
debaterem a questão, haverá formação de coisa julgada. 
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primeira demanda tem dois pedidos cumulados, A e B, e uma segunda 
demanda surge apenas com o pedido A. 

Não é que não possa, eventualmente, haver continência, quando 
estiverem presentes os requisitos para tanto. Mas os institutos não devem 
ser confundidos, devendo a questão prejudicial ser tratada como demanda 
autônoma, passível de conter ou ser contida por outras de acordo com a 
natureza de cada pedido e causa de pedir, nos termos do art. 56 do CPC.496 

O mesmo pode ser dito em relação à conexão. A formação de 
questão prejudicial declaratória pode induzir o julgamento conexo de 
duas causas, caso estejam presentes os requisitos da conexão referidos 
pelo art. 55 do CPC.497 

 

4.4.4. Questão prejudicial resolvida contrariamente ao vencedor da 
principal 
 

Com base nas mesmas premissas que resultaram na conclusão 
exposta no último item, é possível resolver desde logo outro problema 
essencial. A autonomia da questão prejudicial se estende mesmo para os 
casos em que ela é decidida em sentido contrário ao vencedor? O 
problema gira, portanto, em torno da possibilidade de trânsito em julgado 
da questão prejudicial quando ela é julgada desfavoravelmente à parte 
vencedora na questão principal. 

Muito referida pela doutrina é a posição de Lopes, para quem essa 
incoerência entre as duas questões seria impossível. Adotando premissa 
semelhante à da doutrina norte-americana da issue preclusion, que só 
aceita o trânsito em julgado de questão resolvida em favor da parte 
vencedora,498 Lopes afirma que “não podem ser qualificadas como 
necessárias e, portanto, determinantes do resultado do julgamento as 
decididas desfavoravelmente ao vencedor, pois nesse caso a decisão não 

                                                        
496 CPC de 2015, art. 56. “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações 
quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de 
uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” 
497 CPC de 2015, art. 55:  “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 
lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” 
498 SHAPIRO, David L. Civil procedure: preclusion in civil actions. Nova York 
(EUA): Foundation Press, 2011. p. 50-52. 
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será essencial para a conclusão”, o que traria prejuízos à garantia de que 
o juiz exerceu efetiva cognição exauriente sobre a questão.499  

As premissas expostas anteriormente já são suficientes para adotar 
posição em sentido contrário. A questão prejudicial, uma vez formada, 
deve passar a ser tratada com certa autonomia em relação ao julgamento 
da questão principal, gerando litispendência. Inexiste diferença no 
tratamento jurídico dado à questão resolvida incidenter tantum.  

Não há prejuízo à cognição, em virtude da exigência de 
contraditório prévio e efetivo para o trânsito em julgado. Também a 
necessariedade da questão prejudicial para a conclusão não deve ser 
interpretada da forma como propõe Lucca, que iguala os conceitos de 
necessariedade e suficiência, como discutido acima.500 

A mesma autonomia que torna obrigatório o julgamento da 
prejudicial concorrente com outro argumento permite que seja formada 
coisa julgada sobre a questão prejudicial julgada desfavoravelmente ao 
vencedor da questão principal. Novamente, surge a premissa básica: o que 
importa é que a questão tenha sido efetivamente litigada. As próximas 
questões resolvidas pelo magistrado, depois da solução dada à prejudicial, 
não apagam a densidade do debate formulado sobre ela. Diante das 
intenções do sistema, não há razão para obstar o trânsito em julgado da 
questão decidida contrariamente ao vencedor. 

 

4.4.5. Litisconsórcio necessário quanto à questão prejudicial 
 
Nem sempre a questão prejudicial terá a mesma limitação subjetiva 

que a questão principal.  
Imagine-se, por exemplo, situação de dívida assumida por credores 

solidários contra devedor único. É da natureza do instituto da 
solidariedade ativa que um dos credores solidários possa exigir a 
totalidade da dívida perante o devedor comum. Se o devedor, em sua 
defesa, alegar a nulidade do contrato, a decisão sobre essa questão 
prejudicial não poderia afetar os demais credores. Impossível a 
imutabilização da decisão com eficácia perante terceiros, pois estaria 
violado o mais elementar princípio dos limites subjetivos da coisa 
julgada: só pode ser afetado pela decisão quem participou do processo. 

                                                        
499 LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Limites objetivos e eficácia preclusiva 
da coisa julgada. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69.  
500 V. item 4.2.1, supra. 
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Nesses casos, para que a questão prejudicial possa implicar 
formação de coisa julgada em relação a todos os interessados, é essencial 
que todos eles participem do processo. Enquanto a formação de 
prejudicial for alegada enquanto matéria de defesa na demanda que não 
envolve os terceiros, não haverá formação de coisa julgada a eles oponível 
(embora, como aponta Silva, a coisa julgada possa se formar em relação 
às partes que efetivamente litigaram a questão).501 Assim, a coisa julgada 
formada sobre mera questão prejudicial não poderia atingir terceiros. 

Não é dizer que o problema não admita soluções. 
A parte interessada poderia demandar modificação na formação de 

algum dos polos do processo, tendo em vista a formação de litisconsórcio 
necessário no polo ativo ou passivo. Os terceiros afetados pela decisão 
viriam aos autos para discutir exclusivamente a questão prejudicial. Não 
seriam impactados pela decisão da questão principal (a não ser que esta 
também lhes dissesse respeito, como no caso dos credores solidários 
acima indicados). 

Certamente não há que falar em falta de previsão legal para isso. 
No CPC de 2015, a reconvenção pode também expandir subjetivamente 
o processo (art. 343, § 3º).502-503 Como a formação da questão prejudicial 
equivale, em tudo, à propositura de reconvenção declaratória, esse 
permissivo legal é igualmente aplicável à hipótese de questão prejudicial. 

Poder-se-ia afirmar que a expansão subjetiva do processo pela 
formação da questão prejudicial desvirtuaria a natureza do instituto, já 
que a citação dos terceiros dependerá de pedido expresso, enquanto a 
mera formação de questão prejudicial não depende. A observação está 
tecnicamente correta, mas é carregada de certo preciosismo, dada a 
semelhança intrínseca que existe entre a formação de questão prejudicial 
e a demanda declaratória. O ato de haver ou não pedido expresso é 
desimportante e representa mais um problema de estilo na redação das 
petições do que qualquer diferença substancial do ponto de vista 
processual. 

Desde que tenha havido contraditório prévio e efetivo, há demanda 

                                                        
501 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 165. 
502 CPC de 2015, art. 343, § 3º: “A reconvenção pode ser proposta contra o autor 
e terceiro.” 
503 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno. 3. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 424 (ed. digital). 
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declaratória sobre a questão prejudicial. 
Tudo isso supõe, é claro, que os terceiros venham a ser 

prejudicados pela decisão da questão jurídica decidida na prejudicial. Se 
o resultado da decisão lhes for favorável – a rejeição da nulidade 
contratual, no caso dos credores solidários, por exemplo – os terceiros 
poderão utilizar a coisa julgada formada a seu favor. Como aponta 
Menezes, isso decorre da específica construção dos limites subjetivos da 
coisa julgada no CPC de 2015, que permite a expansão subjetiva a 
terceiros que são beneficiados pela decisão.504 

 

4.4.6. Questão prejudicial e redistribuição da sucumbência 
 
Para os autores que adotam visão estrita do requisito da 

indispensabilidade, a formação de coisa julgada sobre questão prejudicial 
não terá maiores consequências sobre a ideia de sucumbência. Essa é a 
posição de Lucca, para quem “nenhuma decisão incidental contrária à 
parte vencedora poderá tornar-se imutável”,505 de modo que a 
imutabilidade da questão prejudicial em nada altera a equação da 
sucumbência. 

Não é essa a posição adotada neste trabalho. Admitindo-se a 
possibilidade de a questão prejudicial ser decidida e transitar em julgado 
desfavoravelmente ao vencedor na questão principal, é inquestionável 
que o problema da sucumbência deve ser repensado. “Ainda que vencedor 
em relação ao pedido (e, portanto, não podendo ser considerado 
sucumbente), é possível que a derrota no que tange à prejudicial possa ser 
ainda mais deletéria para a parte”, segundo Cabral.506  

                                                        
504 MENEZES, Lucas Lopes de. A coisa julgada e a questão prejudicial no novo 
Código de Processo Civil: análise do art. 503, §§ 1º e 2º, da Lei 13.105/2015. 
2016. 171 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós Graduação da 
Universidade Federal da Bahia. Salvador, Bahia. p. 141. 
505 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 93. 
506 CABRAL, Antônio do Passo. Da coisa julgada. In: ARRUDA ALVIM 
WAMBIER, Teresa, et al. (org.). Breves comentários ao novo Código de 
Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.436-1.437. 
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Mesmo assim, Cabral sugere que as regras de sucumbência devem 
restar inalteradas, pois são definidas exclusivamente pelo pedido do autor. 
Alinhado a essa posição está Redondo, que é mais expresso no sentido de 
dizer que o ônus da sucumbência é delimitado especificamente pelo 
“mérito do processo”, que seria definido apenas pela “pretensão que foi 
levada ao Poder Judiciário”, ou seja, o pedido do autor.507  

Essa posição encontra forte respaldo teórico, mas causa algumas 
perplexidades, pois pode vir a ser excessivamente benéfica para o réu. 
Imagine-se que duas partes assinam contrato de alto valor. O réu pretende 
afirmar a nulidade do termo, mas não ajuíza demanda declaratória 
autônoma com receito do valor elevado de eventual sucumbência. Torna-
se muito mais vantajoso, de forma indevida, esperar que a outra parte 
provoque o Judiciário visando à cobrança da obrigação contratual. O réu 
poderá alegar a nulidade do contrato como questão prejudicial, obtendo o 
mesmo pronunciamento com força de coisa julgada que teria em demanda 
autônoma, mas sem nenhum risco sucumbencial. A situação pode parecer 
injusta à primeira vista, mas esse receio logo é afastado. 

Na verdade, esse exemplo serve para explicar como a autonomia 
da questão prejudicial não faz com que ela perca sua relação de mera 
subordinante ao julgamento da questão principal. Ao alegar a nulidade 
contratual como defesa, o réu está assumindo o mesmo risco que já sofria 
antes. Afinal, se tal defesa não fosse apresentada, o réu seria condenado 
ao cumprimento da obrigação somada à sucumbência. Nesse sentido, o 
ônus contido no afastamento da questão prejudicial já está englobado 
pelas verbas sucumbenciais.  

Caso a arguição da questão prejudicial resulte em dispêndio 
adicional de tempo e esforço pelo procurador da vencedora, essa 
diferença deverá ser levada em consideração pelo magistrado no 
momento da quantificação das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 
85, § 2º, do CPC de 2015,508 a fim de remunerar adequadamente o 
advogado vencedor pelo serviço que foi efetivamente realizado. 

                                                        
507 REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa 
julgada no novo CPC. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
248, out/2015. p. 59. 
508 CPC de 2015 art. 85, § 2º: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez 
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa, atendidos:  I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do 
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 
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4.4.7. Interesse recursal 
 
Sendo a questão prejudicial passível de transitar em julgado, surge 

evidente interesse da parte sucumbente apresentar recurso que discuta 
exclusivamente a questão prejudicial. A autonomia da questão deve aqui 
ser privilegiada – quer dizer, mesmo que a parte tenha saído vencedora 
na questão principal, a sucumbência na prejudicial justifica a interposição 
de recurso.  

A medida cabível é a apelação, se a questão prejudicial for 
resolvida na sentença, ou o agravo de instrumento, se houver decisão 
parcial de mérito509 (sobre a possibilidade de julgamento da prejudicial 
em decisão parcial de mérito, ver o item seguinte). 

A posição não é unânime. Lucca, por exemplo, afirma faltar 
coerência lógica na proposta, pois seria impossível que a questão 
incidental em primeiro grau fosse principal no âmbito recursal.510 Nada 
há de tão absurdo nisso. O mérito recursal e o mérito da causa não 
precisam necessariamente coincidir. É célebre o exemplo de Barbosa 
Moreira, ao dizer que o juízo de mérito de um recurso pode ser juízo de 
admissibilidade de outro.511 A questão não precisa ter a mesma natureza 
em todos os graus de jurisdição. 

O mesmo raciocínio se aplica à questão prejudicial, que pode ser 
julgada e recorrida autonomamente, mesmo que em sede recursal seja 
tratada como questão principal. O objeto do recurso não precisa ser 
idêntico ao do litígio propriamente dito.  

Evidentemente, a demonstração do interesse recursal depende de 
que a questão prejudicial tenha potencialidade de transitar em julgado. 
Será ônus do recorrente demonstrar, em suas razões recursais, que estão 
presentes os requisitos do art. 503 do CPC. Se algum deles estiver 
ausente, faltará interesse na discussão exclusiva da questão prejudicial, 
pois a decisão sobre ela não se tornará imutável. Nesse caso, o recurso 
que verse exclusivamente sobre a prejudicial não deverá ser conhecido 

                                                        
509 REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa 
julgada no novo CPC. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 
248, out/2015. p. 63. 
510 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 100. 
511 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v. 5. p. 268. 
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(não ultrapassa o juízo de admissibilidade, dada a clara falta de interesse 
recursal em discutir mero fundamento de decisão). 

Se o recurso versar exclusivamente sobre a questão prejudicial, 
apenas ela será impugnada e discutida no tribunal. A questão principal 
restará imutável, mesmo que em sentido logicamente incongruente com 
o da questão prejudicial. Nesse caso, a formação da coisa julgada – que é 
acima de tudo, vínculo formal – obsta a rediscussão do capítulo 
subordinado se o recurso versou exclusivamente sobre o subordinante.  

Vale destacar que essa situação é muito difícil de ocorrer, e decorre 
de interesse meramente teórico. Parece impossível imaginar que a parte 
derrotada na questão prejudicial, de forma suficiente para resultar também 
no julgamento de improcedência da questão principal, vá recorrer apenas 
da primeira e não da segunda. Mesmo que isso ocorra por falta de técnica 
redacional, é de se destacar que a postulação é ato de vontade e deve ser 
lido de acordo com os ditames da boa-fé objetiva, mais em atenção ao 
conteúdo do ato do que à forma.512 Bem interpretado o recurso, à luz do 
interesse recursal das partes, o julgador há de entender que a questão 
principal foi também objeto do apelo, e a questão prejudicial foi 
impugnada enquanto fundamento da questão principal (notadamente se, 
ao final, a parte postular pela integral reforma da decisão recorrida).  
 

4.4.8. Julgamento antecipado da questão prejudicial e sua 
recorribilidade imediata 

 
Antes do início da fase de instrução processual, o CPC permite o 

julgamento antecipado do mérito da causa,513 nos termos de seu art. 

                                                        
512 CPC de 2015, art. 322, § 2º: “§ 2o A interpretação do pedido considerará o 
conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. O dispositivo faz 
referência especificamente ao pedido formulado na petição inicial, mas deve ser 
interpretado extensivamente, a fim de abarcar os atos postulatórios como um 
todo. 
513 Como destaca Miranda de Oliveira, o julgamento antecipado pode ocorrer com 
ou sem mérito. (MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal 
conforme o CPC/2015. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 121-
123). Sendo apenas o primeiro deles passível de formar coisa julgada, é a ele que 
este estudo destaca seus esforços. Nada impede, porém, que ocorra julgamento 
antecipado sem mérito da questão prejudicial, caso sobrevenha alguma razão para 
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355.514 Tal julgamento é possível quando não há necessidade de produção 
de mais provas além daquelas já constantes dos autos (inciso I) ou quando 
o réu é revel e os efeitos da revelia são aplicáveis (inciso II). 

Não há dúvidas de que essa modalidade de julgamento é possível 
também quando houver questão prejudicial formada nos autos. A 
existência de prejudicial não obriga as partes e o julgador a perder tempo 
com a produção de provas inúteis, se já houver elementos de convicção 
suficientes para o julgamento do mérito. 

Mais interessante é a discussão sobre a ocorrência do trânsito em 
julgado da prejudicial, nessas circunstâncias.  

Inicialmente, deve ser descartada a possibilidade de trânsito em 
julgado da questão prejudicial quando há revelia do réu (hipótese do 
inciso II). Nessa circunstância não é sequer possível falar na existência de 
questão prejudicial, já que, havendo revelia, não há controvérsia. 

Já em relação ao inciso I a problemática é mais densa. Não é difícil 
imaginar que a mitigação do contraditório decorrente do julgamento 
antecipado, quando o magistrado entende que não é necessária a produção 
de mais provas, venha a ser interpretada como óbice ao “contraditório 
prévio e efetivo” que é requisito para a expansão dos limites da coisa 
julgada. Mas não é esse o caso. Pode haver trânsito em julgado da questão 
prejudicial julgada antecipadamente. 

O julgamento antecipado do mérito não serve para cercear o direito 
à ampla defesa. Sua função, antes, é privilegiar a celeridade e economia 
processual, evitando a prática de atos inúteis, mas jamais impedindo a 
realização de ato relevante.515 Assim, se houver requerimento de 
produção de prova potencialmente relevante, não pode haver julgamento 
antecipado.  

A antecipação do julgamento de mérito tem como pressuposto que 

                                                        
tanto, da mesma forma que pode haver o julgamento atencipado com mérito, nos 
termos defendidos neste capítulo. 
514 CPC de 2015, art. 355: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 
sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 
produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 
344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” 
515 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: teoria geral 
do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 
56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. v. 1. p. 823. 
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os elementos presentes nos autos já representem amplo e suficiente 
exercício do contraditório. Se for diferente, há cerceamento de defesa – 
apto a gerar, inclusive, a anulação da decisão. É bem verdade que o 
magistrado é condutor do processo, mas isso não significa que lhe caiba 
arbitrariamente determinar quais provas podem ou não ser produzidas. 
Essa visão é extremamente perigosa, especialmente quando o único 
parâmetro utilizado pelo magistrado é sua própria convicção. As partes 
têm direito de produzir prova dos fatos que alegam; este é um “aspecto 
fundamental do contraditório”, nas palavras de Cambi.516 

Nesse sentido, é evidente que não haverá coisa julgada sobre a 
questão prejudicial se, no processo seguinte, a parte prejudicada 
demonstrar que houve indeferimento de prova imotivado. O cerceamento 
da defesa impede a ocorrência do trânsito em julgado, por impedir a 
efetivação do contraditório.  

Assim, não há resposta pré-determinada sobre a ocorrência da 
coisa julgada na hipótese de julgamento antecipado. Caso haja 
controvérsia sobre a imutabilidade de determinada questão, a solução 
estará em análise detida do processo anterior, buscando identificar a 
existência de alguma questão de fato que não tenha sido adequadamente 
provada. 

A esse problema pode, ainda, ser acrescido outro. O CPC não 
apenas permite o julgamento antecipado do mérito, como também 
autoriza que tal julgamento se dê parcialmente, em seu art. 356.517 
Havendo mais de uma questão a ser resolvida, o magistrado pode resolver 
apenas uma delas, conduzindo à extinção parcial do processo por meio de 
decisão interlocutória.518 Questiona-se, inicialmente, se seria possível o 

                                                        
516 CAMBI, Eduardo. Direito constitucional à prova no processo civil. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 135. 
517 CPC de 2015, art. 356: “O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou 
mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - 
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.” 
518 Abordando o julgamento antecipado enquanto problema teórico, afirma 
Miranda de Oliveira: “Dessa forma, o magistrado pode prolatar várias decisões 
(versando sobre o mérito ou não), conforme os pedidos estejam aptos para 
julgamento. Tal possibilidade coloca em xeque a teorai da unicidade da sentença, 
não obstante a decisão parcial não ser propriamente uma sentença. Na verdade, 
embora aprecie um ou mais pedidos, é uma decisão interlocutória, na medida em 
que não coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum (art. 203, § 1º)” 
(MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o 
CPC/2015. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 122). 
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julgamento antecipado parcial do mérito que tenha por objeto apenas a 
questão prejudicial. 

Não parece haver óbice para tanto dentro do sistema. Imagine-se 
demanda de alimentos em que o pedido de investigação de paternidade, 
prejudicial, foi expressamente realizado pela parte. O magistrado poderia, 
sem dúvida, julgá-lo antecipadamente, postergando a apreciação do 
pedido de condenação em alimentos para momento posterior ao da 
audiência de instrução. Dentro desse raciocínio, não há qualquer lógica 
para dar tratamento distinto a demanda idêntica onde a relação de 
paternidade desponta apenas como questão prejudicial. 

Assim, o julgamento antecipado é possível; e é apto a formar coisa 
julgada? A resposta, assim como antes, depende de análise do caso 
concreto. 

O julgamento antecipado parcial é possível, em primeiro lugar, 
quando o pedido inicial for incontroverso (inciso I). Aqui, sem dúvidas, 
não haverá trânsito em julgado, pois sem a controvérsia não há formação 
de questão apta a transitar em julgado.  

Também pode haver julgamento parcial quando o pedido estiver 
em condições de julgamento imediato (inciso II); para definir o que são 
essas condições, o CPC simplesmente remete ao art. 355, que fala sobre 
as hipóteses gerais de julgamento antecipado do mérito. Aplica-se aqui a 
mesma lógica já adotada, portanto: ausente o trânsito em julgado da 
prejudicial quando há revelia, mas presente nas hipóteses de julgamento 
antecipado por desnecessidade de instrução probatória, desde que não 
tenha havido cerceamento de defesa. 

Assim resolvidos os problemas, ainda há outro problema a 
resolver, que é a recorribilidade da decisão interlocutória que julga 
parcialmente o mérito em relação à prejudicial.  

Dentro do sistema recursal inaugurado pelo CPC de 2015, as 
decisões interlocutórias, via de regra, não são recorríveis de imediato. 
Devem ser atacadas por meio de questões preliminares arguidas em sede 
de apelação, interposta ao final do processo, contra a sentença. Apenas 
algumas decisões interlocutórias, que versam sobre as matérias 
expressamente arroladas pelo art. 1.015 do CPC,519 são passíveis de serem 

                                                        
519 CPC de 2015, art. 1.015: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões 
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; 
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de 
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imediatamente atacadas pelo recurso de agravo de instrumento.520 
Seria a decisão interlocutória que julga a questão prejudicial 

agravável de imediato? A resposta reside em torno da interpretação do 
art. 1.015, II, que afirma caber agravo contra a decisão interlocutória que 
versa sobre o “mérito do processo”. Por força desse dispositivo, junto com 
o art. 356, § 5º,521 a decisão interlocutória que julga parcialmente questões 
principais é sempre agravável. Deve a mesma lógica ser estendida à 
questão prejudicial? 

Por força das conclusões anteriormente traçadas, a resposta só 
pode ser positiva. A premissa básica é que a formação de questão 
prejudicial, mesmo ocorrendo sem pedido expresso, a formação de 
questão prejudicial deve ser tratada como cumulação de demanda 
declaratória, que compõe o mérito do processo. Trata-se da hipótese do 
art. 1.015, II, sem ressalvas. Assim, a decisão interlocutória que julga 
antecipadamente apenas a questão prejudicial deve ser agravada de 
imediato.522 

                                                        
desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade 
da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de 
documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de 
limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de 
terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos 
embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 
373, § 1o; XII - (vetado); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” 
520 MIRANDA DE OLIVEIRA, Pedro. Novíssimo sistema recursal conforme o 
CPC/2015. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p. 72. 
521 CPC de 2015, art. 356, § 5º: “§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é 
impugnável por agravo de instrumento.” 
522 Muda-se toda a estrutura para permanecer regra muito semelhante à do sistema 
anterior, portanto. A decisão que julgava a ação declaratória incidental antes do 
julgamento da ação principal já era atacável por agravo de instrumento sob a 
égide do CPC de 1973, por tratar-se de extinção parcial do processo, como indica 
o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. 
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA INCIDENTE. 
ART. 325, CPC. JULGAMENTO ANTERIOR À AÇÃO POSSESSÓRIA 
PRINCIPAL. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO 
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. I - Contra a "sentença" que põe fim à ação declaratória incidental, 
cabe agravo de instrumento se a ação versar, como no caso, questão prejudicial 
ao julgamento da principal e for julgada anteriormente a esta, liminarmente ou 
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Não se trata de mera faculdade da parte mas de efetivo ônus 
recursal, tendo em vista que a falta de impugnação da questão prejudicial 
decidida por decisão interlocutória resultará na impossibilidade de sua 
rediscussão, mesmo em sede de apelação. 

Seria enorme contrassenso possibilitar o julgamento antecipado da 
questão prejudicial mas negar-lhe a recorribilidade imediata, pois haveria 
tratamento incoerente em cada momento. Reconhecendo-se que a questão 
prejudicial compõe o mérito da causa, ela deve ser passível de julgamento 
antecipado e recurso imediato. 

 

4.4.9. Ação rescisória contra a solução da questão prejudicial 
 
A coisa julgada sobre questão prejudicial, uma vez formada em 

detrimento de alguma das partes, pode ser rescindida por meio das 
mesmas ferramentas utilizadas para a rescisão da questão principal. A 
princípio, não há maiores problemas em relação ao cabimento da ação 
rescisória. A coisa julgada sobre questão prejudicial tem a mesma força 
que qualquer outra, e está sujeita aos mesmos requisitos, podendo ser 
rescindida em qualquer das hipóteses legais. 

A decisão proferida sobre a questão prejudicial é de mérito, como 
dito, e não de mero conhecimento. Por isso, a rescisória é cabível com 
base na previsão do caput do art. 966, por constituir efetiva coisa julgada 
material. Não é preciso recorrer à hipótese do § 2º (rescisória contra 
decisão que, embora não faça coisa julgada, impede a repropositura da 
demanda), diferentemente do defendido por Lucca.523 

A única diferença relevante é que a questão prejudicial não transita 
em julgado quando é decidida por juízo absolutamente incompetente. Por 

                                                        
não, dada a natureza de decisão interlocutória. II - Ocorrendo extinção apenas 
parcial do processo(v.g., quando indeferida a declaratória incidental, a 
reconvenção ou excluído um dos litisconsortes), o recurso próprio é o agravo. 
(BRASIL, Superior Tribunal de Justica, REsp 323.405. Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. em 11/09/2001, publicado no DJe em 
04/02/2002. Grifou-se).  
 
523 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 109. 
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isso, não há necessidade de ajuizar ação rescisória nesse caso. Assim, não 
cabe ação rescisória com fundamento na incompetência do juízo (art. 966, 
II)524 contra questão prejudicial transitada em julgado. – substancialmente 
diferente do que acontece com a ação principal, que transita em julgado 
mesmo quando proferida por juízo incompetente, caso em que precisa ser 
rescindida para que não surta mais efeitos. 

Em relação às demais hipóteses de cabimento da rescisória, não há 
distinção se a coisa julgada foi formada principaliter ou incidenter 
tantum. 

Problema interessante, que precisa de análise mais densa, é a ação 
rescisória proposta apenas contra a questão prejudicial, sem pedido para 
rescisão da coisa julgada formada sobre a questão principal. 

Ilustrando com exemplo. O cidadão B propõe ação condenatória 
contra A, visando a cobrar dívida contratualmente prevista. Em sua 
defesa, A alega nulidade do contrato. Essa questão é apreciada 
desfavoravelmente ao réu, e o pedido principal é julgado procedente. 
Transitada em julgado essa decisão, o réu A propõe ação rescisória, 
definindo como objeto de seu pedido exclusivamente o capítulo da 
primeira decisão que falou sobre a nulidade contratual, sem nada falar 
sobre o pedido condenatório em si.525 

Questiona-se, assim, se a rescisão do capítulo da decisão que 
enfrentou a questão prejudicial implicaria, por consequência lógica, 
rescisão também do capítulo que enfrentou a questão principal, dado o 
estrito elo lógico que existe entre os dois. 

Recorde-se que a coisa julgada é vínculo de autoridade estatal, de 
natureza eminentemente processual. Não há qualquer modificação no 
plano da verdade ou do direito substancial, independentemente da 
significação que recebam essas expressões. Transitada em julgado a 
decisão, tornam-se irrelevantes todas aquelas parcelas que não são 
acobertadas pela coisa julgada. A expansão da coisa julgada para abranger 

                                                        
524 CPC de 2015, art. 966: “Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, 
pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo 
absolutamente incompetente”. 
525 O exemplo é um tanto forçado, é verdade, para não complicar excessivamente 
o problema de direito material analisado. Em casos como esse, a interpretação da 
petição inicial em conjunto e levando em consideração a boa-fé processual levaria 
o juiz a compreender que o pedido de rescisão se refere à sentença como um todo. 
Ressalvados esses detalhes, porém, a possibilidade de rescisão isolada de cada 
capítulo conduz a alguns problemas processuais interessantes, como se verá. Fica 
assim justificado o exagero teórico do exemplo. 
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também as questões prejudiciais não faz tornar os motivos a decisão. 
Trata-se, tão somente, de ampliação do conteúdo da decisão atingido pela 
autoridade estatal. 

 Por isso, o pedido formulado pelo autor da ação rescisória é de 
que seja desconstituído esse vínculo de autoridade estatal. O objeto do 
juízo rescindendo é aquele definido pelo pedido formulado na petição 
inicial. Tendo o autor optado por pleitear apenas a rescisão da coisa 
julgada sobre a questão prejudicial, é apenas esse vínculo de autoridade 
que deve ser desconstituído, não havendo de cogitar a rescisão automática 
da imutabilidade que circundou a questão principal.  

Por ser a coisa julgada reflexo da autoridade estatal e não 
representação legítima da “verdade”, a existência de contradição lógica 
entre a prejudicial rescindida e a principal transitada em julgado é de todo 
irrelevante. Rescinde-se apenas aquilo que foi objeto de pedido pelo autor 
da demanda rescisória. 

Se a solução parece estranha, basta partir do exemplo 
anteriormente trabalhado, modificando-o levemente para tratar de causas 
prejudiciais em vez de questões prejudiciais. Assim, deixando de alegar a 
nulidade do contrato como matéria de defesa, A propõe demanda 
declaratória da nulidade de contrato que firmou com B, da qual sai 
perdedor. Em outro momento, B propõe ação condenatória para cobrar 
obrigação prevista naquele instrumento; por força dos efeitos positivos da 
coisa julgada, esse segundo pedido é julgado procedente com base nas 
premissas fixadas na primeira demanda. 

Depois disso, A ingressa com ação rescisória para desconstituir a 
primeira sentença, sem nada dizer sobre a segunda. Nesse caso, não 
parece razoável defender a automática rescisão da segunda sentença 
apenas porque a primeira foi rescindida.526 Embora o conteúdo intelectual 
das duas decisões esteja logicamente ligado, a autoridade de coisa julgada 
independe desse vínculo. Mesmo que consiga obter a rescisão da primeira 
decisão, sendo o contrato declarado nulo, A continuará devedor por força 
da sentença proferida na segunda demanda, que não foi objeto de pedido 

                                                        
526 Poder-se-ia falar, aqui, na falta de interesse na rescisão exclusiva da primeira 
sentença, deixando de tratar da segunda. Não parece ser esse o caso, 
especialmente se a primeira decisão for mais abrangente do que a segunda (a 
primeira se refere à nulidade do contrato como um todo, enquanto a segunda, à 
cobrança de obrigação prevista em apenas uma cláusula específica, por exemplo). 
Há pleno interesse processual em tal medida, independentemente de ambas as 
questões apresentarem-se como principais, ou se uma for principal e a outra, 
prejudicial. 
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rescisório. 
Rigorosamente o mesmo ocorreria se, ao invés de haver dois 

processos distintos, a questão da nulidade contratual tivesse surgido como 
questão prejudicial dentro de uma só causa. 

Assim, a ação rescisória que tem por objeto apenas a coisa julgada 
formada sobre a prejudicial em nada impacta a coisa julgada formada 
sobre a questão principal. Rescinde-se um vínculo jurídico e, embora a 
coisa julgada sobre a principal se torne incompatível com a decisão 
rescindenda do ponto de vista lógico, juridicamente ela continua 
imutabilizada pela força do vínculo de autoridade estatal. 
 

4.4.10. Subsistência da ação declaratória incidental 
 
Diante de tudo quanto se disse, resta questionar se ainda há espaço, 

no sistema processual inaugurado pelo CPC de 2015, para a propositura 
de demanda declaratória incidental. A princípio, a possibilidade de a 
questão prejudicial transitar em julgado tornaria prescindível a declaração 
do direito em incidente processual apartado, fazendo com que faltasse 
interesse de agir para a propositura de ação declaratória autônoma cujo 
único objetivo é discutir questão que pode ser apresentada como defesa 
em outro processo. 

De acordo com Cabral, a propositura de demanda declaratória 
incidental tem a vantagem de permitir o alargamento da extensão objetiva 
da coisa julgada em determinado processo sem que haja o ônus 
argumentativo de demonstrar, no processo subsequente, que a prejudicial 
era necessária. Assim, se durante o andamento processual surgir dúvida 
sobre a existência de elo de prejudicialidade entre determinada questão e 
a questão principal, e ainda assim alguma das partes pretender sua 
inequívoca certificação com autoridade de coisa julgada material, poderá 
propor demanda declaratória incidental.527 Em linha semelhante se 
posiciona Medina, que justifica o cabimento da demanda declaratória 
incidental autônoma com base na incerteza que existiria sobre a formação 

                                                        
527 CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas: entre 
continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: 
JusPodivm, 2014. 2. ed. p. 428. 
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de questão prejudicial durante o trâmite do feito principal.528 
Também favorável à subsistência da ação declaratória incidental é 

Didier Jr., para quem a medida teria utilidade “porque o regime da coisa 
julgada relativa à questão principal é diferente (mais rigoroso) do regime 
da coisa julgada relativa à questão prejudicial incidental”,529 pelo que a 
parte poderia buscar submeter a questão prejudicial ao regime mais 
rigoroso de trânsito em julgado. 

Em sentido oposto está a posição de Silva, para quem a ação 
declaratória incidental perde sua utilidade prática, devido à falta de 
interesse de agir. A expansão dos limites objetivos da coisa julgada 
representaria, nessa lógica, medida mais célere e econômica para o 
atingimento do mesmo fim. Isso, acrescido à falta de previsão expressa 
para a medida no CPC, geraria desnecessário tumulto processual.530 

De fato, a posição defendida por Silva está correta, embora a 
fundamentação defendida aqui seja um pouco distinta. Não se trata apenas 
de falta de interesse de agir na propositura da demanda declaratória 
incidental autônoma. A medida é francamente impossível dentro do 
sistema criado pelo CPC. 

A questão deve ser analisada a partir da premissa básica de que a 
questão prejudicial representa demanda declaratória. Antes de formada a 
questão prejudicial, não há motivo para negar às partes o direito de ajuizar 
demanda declaratória visando resolver a situação de incerteza. Pelo 
contrário: há boas razões para afirmar tal direito, entre elas a 
universalidade e abstração do direito de ação. Mas, como ainda não existe 
processo onde a questão surgiu como prejudicial, se está falando aqui de 
demanda declaratória autônoma, que nada tem de incidental. Ela poderá 
ser autuada e julgada em conjunto com o processo principal devido às 
regras de conexão, mas não é legítima demanda declaratória incidental. 

Por outro lado, depois de formada a questão prejudicial,  fica 
barrada a propositura de demanda declaratória autônoma, devido à 
configuração de efetiva litispendência com a ação onde a questão surgiu 

                                                        
528 MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de direito processual civil moderno. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 3. ed., p. 512 (ed. digital). 
529 DIDIER JR., Fredie. Extensão da coisa julgada à resolução da questão 
prejudicial incidental no novo Código de Processo Civil brasileiro. In: DIDIER 
JR., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. Coleção Novo CPC: Doutrina 
Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. 2. ed. p. 792-793. 
530 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 167-168. 
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como prejudicial. Não se trata de mera falta de interesse de agir, mas de 
configuração de pressuposto processual negativo (litispendência) a obstar 
o seguimento da declaratória incidental.  

Sob essa ótica, não existe espaço no novo sistema para a demanda 
declaratória incidental. Antes de ser formada a questão, a declaração 
incidental não existe; depois de formada, ela é barrada pela litispendência.  

 

4.4.11. Pretensão meramente declaratória da existência de coisa 
julgada 

 
Como defendido linhas acima, a questão prejudicial não precisa 

constar expressamente no dispositivo na decisão, nem as partes precisam 
ser avisadas de que a questão em debate é apta a transitar em julgado, para 
que se forme a coisa julgada sobre a questão prejudicial. Em ação 
subsequente, cabe àquele que alega a ocorrência da coisa julgada a 
comprovação do efetivo debate sobre a questão e de todos os demais 
requisitos do art. 503, § 1º e 2º. O novo sistema prevê essa metadiscussão, 
em que as partes litigarão para que o magistrado decida se determinada 
questão foi suficientemente litigada em feito anterior. 

Em razão disso, é natural e plenamente possível, por vezes, que a 
própria existência da coisa julgada seja matéria controvertida entre as 
partes. De acordo com a construção do sistema, essa hipótese deverá 
ocorrer numa minoria absoluta de casos, pois a regra deverá sempre ser 
a ampla informação e a plenitude do contraditório. Salutar, inclusive, que 
a solução da questão prejudicial seja incluída na parte dispositiva da 
decisão (embora essa não seja condição essencial para o trânsito em 
julgado, como visto). Se a realidade do instituto se encaminhar em sentido 
distinto, ele certamente deverá ser repensado pois não estará atingindo 
seu fim, que é aumentar, e não diminuir, a segurança jurídica e a 
confiança. 

Mas não é impossível que, vez ou outra, surjam dúvidas sobre a 
formação de coisa julgada. Numa ação futura, a parte derrotada na decisão 
sobre a questão prejudicial à ação anterior afirmará que não houve coisa 
julgada, e a vencedora dirá que existiu. As partes passarão a litigar sobre 
a configuração dos requisitos para o trânsito em julgado. 

Diante dessa situação, há incerteza objetiva quanto à existência de 
coisa julgada. Tal incerteza, via de regra, surgirá como preliminar ou 
prejudicial na segunda demanda: caso surja nova discussão, a parte ré 
alegará a existência de coisa julgada como impeditivo à rediscussão da 
matéria. Isso representa a situação que já se discutiu acima. 
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Pode-se imaginar, porém, que alguma das partes tenha interesse 
em resolver tão somente a incerteza quanto à existência de coisa julgada, 
sem que desse problema surja outra questão a ela vinculada. Nesse caso, 
esse problema surgirá como questão principal de ação meramente 
declaratória.  

Se as partes pretenderem acabar com a incerteza quanto à 
existência de coisa julgada, é plenamente possível que a parte interessada 
ajuíze ação declaratória com a exclusiva finalidade de certificar-se quanto 
à ocorrência de coisa julgada em relação àquela relação jurídica. 

Nesse caso, a manifestação judicial será limitada à mera declaração 
sobre a existência ou inexistência da coisa julgada, a partir da análise do 
segundo juiz sobre a presença dos requisitos para tanto, nos termos dos 
arts. 503, § 1º e 2º. Resolve-se, assim, o problema da incerteza sobre a 
existência de coisa julgada, e tal decisão certamente será vinculante 
perante juízos futuros.  

Há pleno interesse processual na utilização da demanda meramente 
declaratória para tal fim. A ação declaratória não buscará rediscutir o 
mérito da questão resolvida como prejudicial no processo anterior (o que 
seria vedado pela própria formação de coisa julgada), mas tão somente 
afirmar ou negar seu trânsito em julgado. A parte ré na demanda 
declaratória se preocupará apenas em demonstrar que a questão 
prejudicial não era necessária para a análise do mérito, não houve efetivo 
contraditório ou havia restrições probatórias determinantes, ou que o 
juízo era absolutamente incompetente para a solução da prejudicial.  

O problema teórico surge porque a ação declaratória tem sempre 
por objeto a solução de incerteza quanto a determinada relação jurídica. 
Mas a coisa julgada não tem natureza de relação jurídica. Seu vínculo 
opera limitando o campo de cognição do juiz da causa subsequente, e 
apenas indiretamente afeta as partes, como já discutido alhures.  À 
primeira vista, assim, não caberia ação declaratória para afirmar se existe 
ou não a coisa julgada. 

A solução está na parte final do art. 19, I, do CPC: a ação 
declaratória pode ter por objeto não apenas a existência ou inexistência 
de relação jurídica, mas também seu modo de ser. Embora a coisa julgada 
não seja, ela própria, relação jurídica, é certo que a existência de tal 
vínculo processual impacta diretamente as relações jurídicas que foram 
objeto da ação anterior, que podem ou não residir em estado de 
imutabilidade perante o Judiciário. A incerteza sobre a existência de coisa 
julgada pode não modificar a existência ou inexistência substancial de tais 
relações jurídicas, mas certamente afeta o modo como juízes futuros 
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devem se manifestar sobre elas dentro do processo. 
Assim, admissível a ação declaratória visando exclusivamente 

resolver a incerteza quanto à formação de coisa julgada sobre a 
prejudicial. Tal medida não se confunde com a antiga ação declaratória 
incidental, vale destacar, porque não pretende rediscutir o mérito da 
questão, mas apenas discutir se houve ou não o trânsito em julgado. 

 

4.4.12. Coisa julgada sobre questão prejudicial na sentença extintiva 
por “carência de ação” 
 

A definição de questão prejudicial adotada por este trabalho deve 
muito a Barbosa Moreira, como visto acima, especialmente no terceiro 
capítulo. Baseado na doutrina italiana, o autor carioca, em seu estudo 
sobre a prejudicialidade, tinha por declarado objetivo principal a busca 
por um conceito de prejudicialidade que não fosse exclusivo a questões 
de mérito. Questões prejudiciais podem surgir também em relação a 
problemas de admissibilidade do processo ou das condições da ação. 

Evidentemente, o problema da coisa julgada sobre questão 
prejudicial é limitado àquelas matérias que podem ser chamadas de 
mérito, que são as únicas aptas a formar coisa julgada material, por força 
do art. 503, § 1º, I, que estabelece como expresso requisito, para o trânsito 
em julgado da questão prejudicial, que de sua resolução dependa o 
julgamento do mérito.  

Estariam automaticamente excluídas da formação de coisa julgada 
sobre questão prejudicial, assim, as questões referentes ao processo e às 
condições da ação.  

A bem da verdade, chegar a tal conclusão sequer depende da leitura 
do texto legal. Como Barbosa Moreira apontou ao investigar texto legal 
semelhante, a questão prejudicial jamais poderá ter, a princípio, mais 
autoridade do que a questão principal. Se não há solução de mérito apta a 
transitar substancialmente em julgado, certamente as questões 
prejudiciais apreciadas até que essa conclusão seja alcançada também não 
o farão.531 

A proposta aqui formulada é de que, em determinados momentos, 
a questão prejudicial poderá transitar em julgado também em processos 

                                                        
531 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões prejudiciais e coisa julgada. 
1967. 132 f. Tese de concurso para a livre-docência de Direito Judiciário Civil, 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. p. 118. 
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que resultam em sentença terminativa, sem julgamento de mérito, devido 
a ausência de alguma das condições da ação. Não se trata de proposta de 
lege ferenda, destaque-se, mas de lege lata, que gira em torno da 
interpretação a ser dada ao art. 486, § 2º, do CPC. 

Como discutido nos capítulos anteriores,532 o CPC de 2015 traz 
novidade em relação à imutabilidade da decisão que versa sobre 
condições da ação. Sob a égide dos códigos anteriores, eram comum 
dizer-se que a decisão que declarava a carência de ação não impedia a 
repropositura da demanda, exatamente porque fazia apenas coisa julgada 
formal, e não material.533 E, de fato, diante daquele cenário a distinção 
fazia sentido. Afinal, é justamente a existência de efeitos externos ao 
processo, como o impedimento de ajuizar nova demanda, que caracteriza 
a coisa julgada substancial. 

O CPC de 2015 traz novidade na regulação da matéria, afirmando 
que a decisão extintiva por carência de ação, se não transita em julgado, 
impede a repropositura de nova demanda, até que o vício seja corrigido 
(art. 486, § 2º). Na normalidade dos casos, trata-se de razão baseada na 
economia processual, impedindo a desnecessária repetição de juízos de 
admissibilidade do processo baseado no mesmo vício.  

Em certos casos, porém, a “carência de ação” é assim 
impropriamente denominada. Isso ocorre quando, para analisar as 
condições da ação, o magistrado efetivamente se manifesta sobre a 
relação jurídica de fundo. Isso ocorre em todos os casos de decisões sobre 
a legitimidade ordinária, ativa ou passiva, bem como do interesse de agir, 
quando este é relacionado a algum aspecto substancial da relação jurídica 
objeto da demanda.  

Em todos esses casos, não é possível repropor a demanda sem 
modificar algum de seus elementos essenciais, como o pedido, a causa de 
pedir ou as partes. Evidentemente aqui não há propriamente repropositura 
da demanda, mas propositura de demanda diversa. Ou seja, sempre que 
as condições da ação estiverem diretamente ligadas à existência da 
própria relação jurídica discutida nos autos, o elo de imutabilidade criado 
pelo art. 486, § 2º, é de coisa julgada. 

                                                        
532 Remete-se ao item 1.3.2.3, supra, para a integralidade do argumento sobre o 
trânsito em julgado da decisão que reconhece inexistência das condições da ação, 
em determinados casos.  
533 LAMY, Eduardo de Avelar. As condições da ação na perspectiva dos direitos 
fundamentais. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 173. 
jul/2009. p. 102. 



 227 

Nessas circunstâncias, portanto, é necessário estender esse mesmo 
elo às questões prejudiciais necessárias para o atingimento da decisão 
final transitada em julgado. Assim, permite-se que as questões 
prejudiciais tenham a mesma autoridade que a principal. 

Não é necessário revogar ou modificar nenhum dos dispositivos 
aqui discutidos. Basta interpretar adequadamente o dispositivo, a partir de 
limitação clara do que significa julgar o mérito, reconhecendo que, em 
alguma das hipóteses que hoje são tratadas como “carência de ação”, na 
verdade há efetiva afirmação sobre a existência ou inexistência do direito 
material, o que implica efetivo julgamento de mérito, apto a transitar em 
julgado, nos termos do art. 486, § 1º. 

O argumento aqui exposto não é aplicável àquelas decisões que 
efetivamente apreciam condição da ação, sem nada dizer sobre o mérito 
do processo. É o caso da ilegitimidade extraordinária e do interesse de 
agir baseado em razão econômica, por exemplo. São situações em que o 
mérito da questão principal realmente não é apreciado e aí há mera 
preclusão da sentença, sem formação de coisa julgada sobre as questões 
principal ou prejudicial. 

As discussões relativas às condições da ação e sua confusão com o 
mérito decorrem de indesejável exagero teórico advindo do período 
procedimentalista do processo civil. Assim, são cercadas de certo 
esoterismo e geram mais problemas do que efetivamente resolvem. 
Diante das novidades propostas pelo CPC de 2015, surge espaço para que 
tais polêmicas não impeçam o trânsito em julgado da questão prejudicial. 
Assim, se as partes efetivamente discutem a questão prejudicial perante 
magistrado competente ela transitará em julgado se a sentença for 
substancialmente de mérito, mesmo que formalmente se apresente como 
extintiva por carência de ação. 

  

4.5. ANÁLISE CRÍTICA DO INSTITUTO 
 
Evidentemente, não é função do trabalho acadêmico dizer se a 

reforma legislativa analisada é ou será benéfica para o sistema jurídico. 
Sem qualquer parâmetro objetivo, estar-se-ia diante de mero exercício de 
adivinhação. Mas isso não significa que, diante de algumas evidências 
concretas, não seja possível tecer, a título de conclusão, alguns juízos 
prévios de valor sobre o novo sistema. 
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4.5.1. A necessária reforma cultural que deve suceder a reforma 
legislativa 

 
Reformar os limites objetivos da coisa julgada significou modificar 

instituto dos mais tradicionais e consolidados da doutrina brasileira. 
Como apontam diversos autores, a forma como o instituto vinha regulado 
no CPC de 1973 tinha por maior vantagem sua clareza, que eliminou com 
maestria diversos debates que vigoravam na doutrina há décadas.534 Por 
outro lado, já se anotou que a ação declaratória incidental era medida de 
pouquíssimo uso na prática forense, embora a falta de dados empíricos 
faça com que esta afirmação seja desprovida de embasamento além de 
experiências pessoais, como a narrada por Fabrício, que afirma que “os 
profissionais do foro resistiram ao emprego efetivo da ação declaratória 
incidental”.535 Assim, o regime da extensão da coisa julgada à questão 
prejudicial continuou sendo visto como algo exotérico e afastado da 
realidade forense por boa parte dos operadores do direito.  

Esse fato, por si só, não justificaria reforma legislativa, já que o 
uso de determinada ferramenta processual não é intrinsecamente bom ou 
ruim. Na verdade, não há notícia de qualquer estudo prévio ou análise de 
dados que indique qual foi, efetivamente, o problema que o legislador 
buscou enfrentar, nem há informação sobre estudo de dados aptos a 
indicar se o objetivo foi atingido. 

Há, apenas, a exposição de motivos do Anteprojeto do CPC de 
2015, apresentado em 2010 perante o Senado Federal, onde consta a 
afirmação singela: “O novo sistema permite que cada processo tenha 

                                                        
534 Nesse sentido, BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Limites objetivos da coisa 
julgada no atual direito brasileiro. In: ______. Sentença e coisa julgada: ensaios 
e pareceres. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002; mais recentemente, falando 
expressamente sobre o impacto da mudança no CPC de 2015, CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Limites objetivos da coisa julgada no novo Código de 
Processo Civil brasileiro. In: DIDIER JR.., Fredie, et. al. (org.). Procedimento 
comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: 
JusPodivm, 2016, e ZVEIBIL, Daniel Guimarães.  Limites objetivos da coisa 
julgada no CPC/2015 e o fantasma da simplificação desintegradora. In: DIDIER 
JR., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: 
Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016.  
535 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A coisa julgada nas ações de alimentos. In: 
______. Ensaios de direito processual. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 1. 
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maior rendimento possível. Assim, e por isso, estendeu-se a autoridade 
da coisa julgada às questões prejudiciais”,536 e nada mais.  

Como se percebe pela adoção de argumento primordialmente 
pautado na política legislativa, a intenção do legislador parece ser o 
privilégio da economia processual e celeridade, medida que à primeira 
vista é atendida pela simples vedação à rediscussão de questões resolvidas 
incidentalmente, como aponta Silva.537  

A posição adotada neste trabalho é de que a expansão dos limites 
objetivos da coisa julgada é mais adequada ao arcabouço teórico que 
fundamenta principiologicamente o CPC de 2015. Mas isso também não 
é suficiente para justificar a reforma legislativa, tendo em vista que a 
teoria restritiva da coisa julgada é também embasada em sólida doutrina, 
além de estar assentada na tradição jurídica nacional. Ademais, a 
discussão doutrinária não pode suplantar os fins práticos do processo, sob 
pena de permitir-se que a legislação se perca em academicismos, em 
detrimento da busca de soluções efetivas. 

Em muitos momentos, a lacônica regulamentação do art. 503 deixa 
dúvidas que a simples leitura do CPC não resolve.538 Sem experiência 
doutrinária ou jurisprudencial que embase a tomada de decisões, muitos 
autores que analisam o dispositivo discordam em pontos essenciais. Os 
tribunais ainda não tiveram chance de enfrentar detidamente o tema – o 
que é natural, pois a mudança apenas se aplica aos processos iniciados 
após a vigência do CPC de 2015 e, em se tratando de coisa julgada, ainda 
há alguns anos pela frente antes que os feitos amadureçam a ponto de essa 
problemática chegar aos tribunais. 

Muitos problemas podem surgir no cotidiano, certamente 
impassíveis de serem previstos em abstrato. É possível imaginar, porém, 
que dúvidas surgirão sobre o próprio conceito de questão, sobre a 
necessidade de que a configuração da questão prejudicial seja 

                                                        
536 BRASIL, Congresso Nacional. Código de Processo Civil: anteprojeto. 
Brasília: Senado Federal, 2010. Disp. em 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em 
22/01/2017. 
537 SILVA, Ricardo Alexandre da. Limites objetivos da coisa julgada e questões 
prejudiciais. 2016. 208 f. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná. p. 192. 
538 Diversas dessas dúvidas são apontadas por  DELLORE, Luiz. Da coisa julgada 
no novo Código de Processo Civil (L. 13.105/2015): conceito e limites objetivos. 
In: DIDIER JR., Fredie, et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo 
CPC: Doutrina Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 834-835. 

http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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comunicada às partes na decisão saneadora, e de a decisão sobre a 
prejudicial constar no dispositivo, entre outros pontos. Este trabalho 
tomou partido em relação a cada uma dessas polêmicas, mas, 
evidentemente, caberá aos tribunais superiores dar a última palavra sobre 
esses pontos. 

Além disso, Zveibil aponta que a experiência individual de cada 
magistrado pode vir a deturpar o significado do instituto. Segundo o autor, 
os julgadores assoberbados das grandes capitais poderão não respeitá-lo, 
em razão da exigência de contraditório efetivo, que o tornaria demasiado 
complexo. Por outro lado, nas cidades pequenas o magistrado teria 
incentivo para maximizar os limites da coisa julgada, por vezes às custas 
da autonomia das partes, apenas para evitar retrabalho no futuro.539 

Alguns autores adotam posição ainda mais rígida. Gidi, Tesheiner 
e Prates, escrevendo antes da aprovação do CPC de 2015, eram 
categóricos ao afirmar que o processo civil brasileiro não deveria adotar 
a teoria expansiva dos limites da coisa julgada. De acordo com os autores, 
a medida traria ineficiência no primeiro processo, onde as partes se 
sentiriam compelidas a litigar exaustivamente sobre cada questão, e 
também no segundo, em que haveria mais discussões para determinar se 
efetivamente ocorreu o trânsito em julgado.540 

Diante dessa falta de perspectivas, o que pode se esperar do novo 
instituto? Haverá de ser uma mudança positiva? Evidentemente, só o 
tempo dirá. A falta de pesquisa empírica dificulta qualquer tomada de 
posição informada.  

A experiência de países estrangeiros onde a coisa julgada sobre 
questões não é novidade, como os EUA, diz que, bem aplicado, esse 
regime se tornará faceta inseparável e importantíssima da coisa julgada. 
Afinal, o collateral estopel ou issue preclusion é estudado e aplicado em 
nível de igualdade com a própria claim preclusion.541 Mas as 
peculiaridades de cada local devem ser respeitadas. Mesmo nos EUA, 

                                                        
539 ZVEIBIL, Daniel Guimarães.  Limites objetivos da coisa julgada no 
CPC/2015 e o fantasma da simplificação desintegradora. In: DIDIER JR., Fredie, 
et. al. (org.). Procedimento comum. 2. ed. Coleção Novo CPC: Doutrina 
Selecionada, v. 2. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 769-772. 
540 GIDI, Antonio; TESHEINER, José Maria Rosa; PRATES, Marília Zanella. 
Limites objetivos da coisa julgada no projeto de Código de Processo Civil: 
reflexões inspiradas na experiência norte-americana. Revista de Processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 194. abr/2011. p. 129. 
541 CASAD, Robert; CLERMONT, Kevin. Res judicata: a handbook on its 
doctrine, theory and practice. Carolina Academic Press (EUA): 2001. p. 9-11. 
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afinal de contas, a formação de coisa julgada sobre questão prejudicial é 
precedida de testes complexos, construídos ao longo de anos pelos 
tribunais, e substancialmente diferente do sistema implementado no 
Brasil. 

De certa forma, assim, o sucesso do instituto dependerá de sua 
penetração tanto nos tribunais quanto na academia. Assim, quem sabe, a 
coisa julgada sobre questão prejudicial não seja relegada ao mesmo 
marasmo que a ação declaratória incidental, e adquira feição de 
ferramenta cotidiana. A alternativa, muitíssimo menos otimista, é que 
essa reforma se transforme em apenas outra mudança legislativa não 
precedida dos devidos estudos empíricos e acabe caindo no 
esquecimento.  Não é impossível, afinal de contas, que os parágrafos do 
art. 503 restem ignorados para serem invocados apenas quando 
esporadicamente conveniente, e a coisa julgada continue sendo tratada 
como sempre foi. Estariam confirmados os temores de Barbosa Moreira, 
que observou “a ânsia de modificar incessantemente a lei – tão sensível, 
nos últimos anos, no campo processual – cresce na razão inversa de nossa 
disposição para pesquisar a realidade com critérios técnicos”.542 Se a 
reforma analisada for uma dessas, estará condenada ao fracasso. 

Vale dizer, desde já, que a expansão dos limites objetivos da coisa 
julgada não é panaceia que virá transformar radicalmente o processo civil 
brasileiro. Se bem utilizado, porém, o instituto pode servir para aumentar 
a confiança das partes na justiça ao mesmo tempo em que evita que o 
Judiciário perca tempo reapreciando questões que já foram debatidas e 
adequadamente resolvidas. 
 

4.5.2. Coisa julgada sobre questões de fato: oportunidade perdida? 
 

Por outro lado, a reforma poderia ser criticada também porque não 
foi longe o suficiente. Já se afirmou anteriormente que o novo sistema não 
é substancialmente distinto do anterior em relação ao aspecto teórico, 
pois os limites da coisa julgada seguem intocados em relação à sua 
essência: limitam-se a questões de direito, de natureza declaratória. Essa 
conclusão é bastante tranquila na doutrina, assim como nos repertórios de 
                                                        
542 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos. In: 
______. Temas de direito processual (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004. p. 
10. 
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jurisprudência.543 
Poderia o legislador ter feito algo de diferente? Sim. A mudança 

mais paradigmática possível, que impactaria até mesmo o conceito de 
coisa julgada e de questões prejudiciais, seria a expansão da coisa julgada 
para abarcar também questões de fato resolvidas ao longo do processo, 
vinculando juízes futuros ao resultado da análise probatória. 

Essa é, sem dúvidas, a principal distinção existente entre o modelo 
brasileiro da coisa julgada sobre questões prejudiciais e o colateral 
estoppel norte-americano. O sistema estrangeiro é pensado quase 
integralmente em torno da ideia da preclusão de questões de fato. As 
questões de direito, em certas situações, são tratadas como exceções à 
regra da preclusão, e resolvidas, via de regra, como um problema de 
precedentes, vinculado à doutrina do stare decisis.544 

Acontece que, se o objetivo da opção adotada pelo sistema 
brasileiro é de fato aumentar a eficiência do processo e assegurar a 
confiança dos jurisdicionados, a opção pela limitação do trânsito em 
julgado às questões de direito tem plena potencialidade de gerar 
reapreciação do que já foi decidido, bem como causar decisões 
contraditórias e perplexidade perante o jurisdicionado.  

Tome-se alguns exemplos dados por Lucca, crítico da permanência 
de tal dispositivo no CPC de 2015. O autor menciona a decisão que 
reconhece a invalidade de um contrato como prejudicial à pretensão 
condenatória e faz coisa julgada, mas, ao mesmo tempo, “a constatação 
de que o instrumento contratual foi assinado sob grave ameaça (hipótese 

                                                        
543 Nesse sentido, o STJ: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
EFEITO SUBSTITUTIVO EM APELAÇÃO. EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA 
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Suficientemente resolvida a questão jurídica, cumprido está o ofício 
jurisdicional, sendo desnecessário esclarecer cada nova dúvida das partes. 2.- A 
ação declaratória incidental não se presta ao reconhecimento de situação de 
fato, como o é a revelia, mas somente à declaração de existência ou inexistência 
de relação jurídica. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (BRASIL, Superior 
Tribunal de Justiça. EDcl no AgRg no AREsp 491.288. Rel. Min. Sidnei Benetti, 
3ª Turma, j. em 05/08/2014, publicado no DJe 01/09/2014). 
544 HAZARD JR., Geoffrey. Preclusion as to issues of law: the legal system’s 
interest. Yale Law School Faculty Scholarship (EUA): Faculty Scholarship 
Series. Paper 2397, jan. 1984. p. 84-85. 
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de coação) não se torna imutável”. Assim, a coação pode surgir como 
premissa de determinada decisão, mas ainda assim futura demanda 
desconstitutiva do contrato poderia ser julgada improcedente, baseada na 
rejeição desse mesmo argumento.545  

Essa hipótese parece especialmente grave quando comparada com 
as defesas baseadas na nulidade e não na anulabilidade do contrato. Se 
fosse afirmada a nulidade do contrato por incapacidade do agente, na 
mesma situação, poderia formar-se a coisa julgada. Por outro lado, a  
presença de requisito para a anulação do mesmo contrato, no mesmo 
caso, por depender de decisão constitutiva negativa, está imune à 
imutabilidade.546 

Outro bom exemplo, também vindo de Lucca, é a sociedade cujo 
contrato social prevê sua administração conjunta, por dois sócios. 
Imagine-se que surja litígio sobre quem é o administrador de fato, como 
questão prejudicial, em mais de um processo – não há nada que vede o 
surgimento de decisões conflitantes sobre esse problema.547 Machado 
afirma, por exemplo, que seria impossível pretender, em demanda 
baseada em responsabilidade civil, a imunização da declaração de culpa 

                                                        
545 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 96-98. 
546 Poder-se-ia dizer que, para obter a anulação do contrato e depois sua efetiva 
anulação, o réu poderia apresentar reconvenção constitutiva. De fato, a opção por 
esse meio processual resolve o problema diante do caso concreto. Mas não é 
exatamente esse o problema em análise. Não se trata de analisar os meios de que 
dispõe o réu para obter a desconstituição do contrato, mas da obrigação de que 
exista coerência entre as decisões. Se, por qualquer motivo, o réu não apresentar 
a reconvenção, continuará inexistindo uma boa razão para que as conclusões 
sobre a ocorrência do vício de vontade não sejam vinculantes a juiz futuro. 
Imagine-se duas demandas seguidas, ambas tendo por objetivo o adimplemento 
de obrigações advindas de um mesmo contrato. A primeira poderá ser julgada 
improcedente com base na ocorrência do vício de vontade, sem que isso afete o 
próximo julgador, que continuaria livre para julgar em sentido oposto. O 
problema reside na contradição intrínseca que existe entre as decisões, e a 
possibilidade de o reú formular demanda constitutiva expressa em desfavor do 
autor da primeira demanda nada faz para alterar essa equação. 
547 LUCCA, Rodrigo Ramina de. Os limites objetivos da coisa julgada no novo 
Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
v. 252, fev/2016, p. 96-98. 
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do réu, pois esta seria mera questão de fato, impassível de transitar em 
julgado.548 Com isso, não seria impossível que pedido de danos materiais 
decorrentes de determinado acidente fosse julgada procedente e, logo 
depois, pedido de danos morais baseado rigorosamente nos mesmos fatos 
fosse julgado improcedente. 

No cerne dessa discussão reside a diferença entre questões de fato 
e questões de direito, que, apesar de já ter sido duramente criticada, 
continua representando marco fundamental de toda a teoria dos limites 
objetivos da coisa julgada. Ora, é sabido, como já se disse nesse trabalho, 
que dificilmente as questões enfrentadas pelo magistrado são puramente 
fáticas ou puramente jurídicas. A maioria delas é mista, até porque o 
direito não existe desligado dos fatos.  

Os exemplos indicados acima representam questões que não 
poderiam, jamais, ser interpretadas como meramente fáticas. A 
constatação da existência de coação no momento da assinatura do 
contrato parte de análise fático-probatória, mas se trata de conclusão 
eminentemente jurídica, pois é a norma positivada, aplicada pelo 
magistrado, que qualifica a conduta da parte como sendo “coação” no 
sentido jurídico. Da mesma forma, o reconhecimento de qual das partes é 
o administrador de fato da sociedade também representa o 
reconhecimento da existência de tal situação para o direito. Bem assim, 
o reconhecimento da culpa do causador de determinado acidente 
representa aplicação de categoria encontrada em lei ao substrato fático do 
caso. Tudo isso é atividade declaratória, referente à qualificação jurídica 
dos fatos reconhecidos pelos meios probatórios.   

A atividade cognitiva é complexa, formada por constante 
amálgama entre fatos e direitos. A ideia de que as “conclusões jurídicas” 

                                                        
548 Escrevendo sob a égide do CPC de 1973, afirmava o autor: “Efetivamente, não 
há interesse processual para a declaração de fatos, do tipo ‘a culpa pelo acidente 
foi exclusiva do autor’ ou do tipo ‘o bem não possui nenhum vício redibitório’. 
No entanto, admitimos o interesse processual para a declaração da inexistência 
de relação jurídica em concreto, podendo o réu se valer de demanda declaratória 
incidental para ‘declarar a inexistência do dever de indenizar por danos morais, 
materiais ou estéticos’ ou mesmo para ‘declarar a inexistência de direito à 
redução do preço, de nulidade contratual ou de dever de reparação por vício 
redibitório’.” (MACHADO, Marcelo Pacheco. Demanda, reconvenção e defesa: 
o que é o que é? Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 236, 
out/2014. p. 78) 
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possam tornar-se imutáveis de forma independente do substrato fático em 
que elas se deram é construção doutrinária abstrata, desvinculada da 
realidade de qualquer processo argumentativo. 

Dizer que o magistrado subsequente poderia tratar o contrato como 
anulado mas, ao mesmo tempo, ignorar o substrato fático que deu causa 
a essa decisão, é afirmação muito mais teórica do que prática. Não é assim 
que funciona o raciocínio humano. O efeito vinculante (psicológico, no 
mínimo) que a decisão passada exerce sobre a decisão futura engloba 
também os fatos. 

Há sugestões, como a de Arruda Alvim Wambier, de que o 
problema seja resolvido não pela ótica da coisa julgada mas pela regra da 
prova emprestada.549 Permitir-se-ia, assim, a ampliação da coerência 
lógica entre decisões sem necessidade de extensa reformulação da teoria 
da coisa julgada, ao mesmo tempo em que fica respeitado o direito da 
parte de vir a produzir mais provas sobre o fato em questão no processo 
subsequente. A proposta é, de fato, de exemplar clareza, mas não faz 
resolver o problema essencial aqui indicado, que é a possibilidade da 
existência de decisões contraditórias. 

Nesse sentido, adequada solução ao problema é colocada pela 
proposta de Nieva-Fenoll,550 que observa ser a vinculação aos fatos 
inescapável para o magistrado. Quando determinada decisão judicial 
anula contrato por reconhecê-lo formulado em estado de grave ameaça, 
por exemplo, o que vincula o juiz subsequente é apenas a anulação do 
contrato ou a circunstância da ameaça também pertence a esse vínculo? 
Não faz o menor sentido pensar em decisão judicial que fique vinculada 
à primeira, mas entenda não ter ocorrido a segunda. Pode não haver 
vínculo jurídico formal, mas certamente há elo lógico indissociável. 
Propõe-se, assim, visão muito mais pragmática do instituto dos limites da 
coisa julgada. 

Talvez a principal crítica dirigida aos novos limites objetivos da 
coisa julgada seja a insegurança gerada pela incerteza sobre a existência 

                                                        
549 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. O que é abrangido pela coisa julgada 
no direito processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de 
mudança. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 230, 
abr/2014, p. 87. 
550 NIEVA-FENOLL, Jordi. Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p. 199-205. 
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de coisa julgada. A abstração existente na divisão entre questão de fato e 
direito, acredita-se, tem muito a ver com essa incerteza. A expansão dos 
limites da coisa julgada para abarcar todo o processo lógico realizado pelo 
magistrado, acredita-se, serviria para reduzir a insegurança. O problema 
dos limites objetivos da coisa julgada poderia, dessa forma, ser resolvido 
a partir de critérios muito mais pragmáticos e vinculados à específica 
análise de cada caso concreto, ao invés de se buscar estabelecer requisitos 
em abstrato e desligados da realidade social.551 

                                                        
551 Mesmo que de forma discreta e isolada, já é possível encontrar, nos repertórios 
de jurisprudência nacional, alguns exemplos da situação de perplexidade que é 
gerada pela repetição de processos que, apesar de tecnicamente conterem pedidos 
distintos, são baseados nos mesmos fatos. Nesse sentido, relevante acórdão do 
STJ: “PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISA 
JULGADA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa 
proposta pela União, ora recorrente, contra os ora recorridos, objetivando a 
condenação pela prática de atos ímprobos, consistentes em irregularidades 
observadas na execução de licitação e convênio cujo escopo era a aquisição de 
Unidades Móveis de Saúde. 2. O Juiz de 1º grau acolheu a preliminar de coisa 
julgada e rejeitou a petição inicial. 3. O Tribunal a quo negou provimento à 
Apelação da União e assim consignou na decisão: "Entendo que os limites 
objetivos da coisa julgada são estabelecidos a partir do objeto do processo, isto é, 
da pretensão deduzida pelo autor e que foi apreciada pelo Juiz. O que pretendeu 
o Ministério Público na primeira ação foi a condenação dos requeridos por atos 
de improbidade. Esse é também o objetivo da União. Logo, o pronunciamento 
judicial que extinguiu o processo, a pedido do Ministério Público, por ter 
verificado a inexistência de superfaturamento, deu uma resposta à pretensão de 
condenação que acabou por ser repetida na presente ação. Necessário preservar a 
segurança jurídica das relações. Não se pode permitir que o Estado processe, por 
eventuais atos de improbidade, as mesmas pessoas, pelos mesmos fatos duas 
vezes. Na primeira ação o Ministério Público alegou que houve superfaturamento 
e mudou de ideia, e, depois, a União resolve ajuizar outra ação com outros 
argumentos, alegando que os atos ímprobos foram mais amplos. É de se 
reconhecer, portanto, a ocorrência da coisa julgada" (fl. 965, grifo acrescentado). 
4. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, reconhecida no 
acórdão recorrido a identidade de partes, pedidos e causas de pedir entre o 
processo atual e outro anterior, nova análise demanda exame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 /STJ. (...) (BRASIL, 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 451.979, Rel. Min. Herman 



 237 

Todavia, essas elucubrações não passam de breves sugestões 
teóricas. O CPC de 2015 exclui expressamente da incidência da coisa 
julgada a motivação da decisão e a verdade dos fatos (art. 504),552 de 
modo que a discussão aqui proposta é obviamente de lege ferenda.553 Da 
forma como positivada, a tese expansiva dos limites da coisa julgada não 
representa salto revolucionário em relação à doutrina tradicional da coisa 
julgada, e não deve ser estudada à luz das mudanças que não ocorreram. 

                                                        
Benjamin, 2ª Turma, julgado em 25/10/2016, publicado no DJe em 08/11/2016. 
Grifou-se) A ementa do acórdão do STJ reproduz a ementa da decisão recorrida. 
É interessante notar como o juízo de segundo grau destaca expressamente que a 
causa de pedir das duas demandas é distinta, e destaca que o reconhecimento da 
coisa julgada deve-se à repetição de processo pelos mesmos fatos. Trata-se da 
mesma perplexidade discutida no presente item. Mesmo assim, o STJ opta por ler 
a decisão com os olhos da teoria tradicional, afirmando que o juízo a quo teria 
reconhecido a tríplice identidade entre as ações.  
552 CPC de 2015, art. 504: “Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que 
importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a 
verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.” 
553 Macedo sugere que a imutabilidade sobre questões prejudicias de fato não 
precisa ser vista como lege ferenda se não for pensada a partir do ângulo da coisa 
julgada, mas recorrendo ao direito probatório. Assim, a partir da prova 
emprestada e da eficácia probatória da sentença, seria possível pensar não em 
coisa julgada mas numa imutabilidade mais vinculada à racionalidade cognitiva 
do magistrado. A sugestão certamente é muito bem vinda e não depende de nada 
além de apego, por parte dos magistrados e advogados, à coerência interna do 
sistema jurídico. (MACÊDO, Lucas Buril de. Coisa julgada sobre fato? Análise 
comparativa com o collateral estoppel de sua possibilidade de lege lata ou de 
lege ferenda. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 260, 
out/2016, p. 355-412). 
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CONCLUSÃO 
 
O direito e o processo correlacionam-se diretamente, 

retroalimentando um ao outro. O Judiciário é provocado a sanar 
incertezas sobre os direitos individuais, surgidas no seio da vida social. 
Assim, o processo impacta o plano do direito material e é limitado por 
ele. A atividade jurisdicional é, ao mesmo tempo, criativa e interpretativa 
do direito.  

Tal solução de incertezas é a marca da atividade declaratória, o 
conteúdo intelectual da decisão. A declaração do direito ocorre em toda 
decisão de mérito, em que o magistrado pronuncia-se sobre a relação 
jurídica de direito material controvertida entre as partes. 

A declaração do direito pelo juiz impacta o mundo real quando se 
torna imutável perante o Poder Judiciário. Juízes futuros estão vinculados 
à decisão proferida por magistrado anterior em razão da autoridade 
estatal que a legitima. A essa autoridade, que se acopla ao conteúdo 
declaratório das decisões das quais não cabem mais recursos, dá-se o 
nome de coisa julgada. A coisa julgada não é fenômeno exclusivamente 
de direito material ou processual, mas reside no ponto de encontro entre 
os dois planos. 

Por ser fenômeno decorrente da autoridade estatal, as 
características essenciais da coisa julgada não podem ser intuídas da 
natureza ou da lógica jurídica. Devem ser encontradas exclusivamente por 
meio da interpretação do direito positivo – quer dizer, definir a coisa 
julgada é tarefa do legislador, não do juiz. Entre essas características 
essenciais que são delimitadas pela lei estão os limites objetivos da coisa 
julgada, ou seja, a definição de quais elementos, ou capítulos, de uma 
decisão tornam-se imutáveis para os juízes futuros. 

Para definir quais parcelas da decisão são acobertadas pela coisa 
julgada, é preciso entender quais são essas parcelas, ou capítulos. A cada 
capítulo da decisão judicial corresponde uma questão enfrentada durante 
o processo. A questão pressupõe controvérsia, cuja solução é a própria 
atividade decisória. Não há decisão judicial sobre os pontos, que são 
aqueles elementos lógicos adotados como premissa, por não terem sido 
controvertidos. 

A decisão judicial é resultado da solução de diversas dessas 
questões, relacionadas umas às outras em cadeias lógicas de 
argumentação. Às questões que devem ser resolvidas antes de outras dá-
se o nome de questões prévias, que podem ser preliminares, quando 
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determinam se a questão subordinada será julgada ou não, ou prejudiciais, 
quando afetam a questão subordinada em seu conteúdo. 

Para o estudo dos limites objetivos da coisa julgada, são relevantes 
apenas as questões prejudiciais. O conceito de questão prejudicial é 
formado por dois critérios. O primeiro deles é lógico: questão prejudicial 
é aquela que afeta a prejudicada em seu conteúdo, seu modo de ser. O 
segundo critério é jurídico-argumentativo, para identificar quais elos 
lógicos de prejudicialidade são relevantes para o processo. As questões 
prejudiciais que têm importância prática são aquelas cuja natureza é 
equivalente à da questão principal, representando raciocínio jurídico 
declaratório (interpretação/aplicação da norma jurídica diante do 
substrato fático). 

Depois de compreender o que são questões e como elas se 
relacionam, torna-se possível traçar algumas conclusões acerca do 
próprio conteúdo do processo. Tradicionalmente, diz-se que o objeto 
litigioso do processo é definido apenas pela questão principal, que é 
delimitada pelo pedido do autor, interpretado à luz da causa de pedir. As 
questões prejudiciais, nessa ótica, representariam mero caminho lógico 
para alcançar o verdadeiro mérito da causa.  

Tal visão, que privilegia uma concepção privatista do princípio 
dispositivo, influenciou o que o presente trabalho denomina de teoria 
restritiva dos limites objetivos da coisa julgada. Limitando o objeto 
litigioso à questão principal, essa concepção afirma que as questões 
prejudiciais seriam apenas conhecidas pelo magistrado, com menos rigor 
e profundidade do que as questões principais, únicas que são efetivamente 
decididas. Por isso, apenas em relação a estas últimas poderia haver 
formação de coisa julgada. As parcelas da decisão passíveis de transitar 
em julgado são aquelas contidas na parte dispositiva, que correspondem 
à decisão sobre os pedidos do autor. 

A teoria restritiva impactou profundamente a doutrina brasileira e 
foi expressamente positivada pelo ordenamento jurídico no CPC de 1973. 
Durante a vigência desse diploma legal, os limites objetivos da coisa 
julgada ficaram restritos à parte dispositiva da decisão. Se alguma das 
partes quisesse estendê-los às questões prejudiciais, deveria valer-se da 
ação declaratória incidental, que consistia na formulação de pedido 
autônomo para que a questão prejudicial de determinado processo fosse 
decidida principaliter em demanda conexa.  

Tal paradigma foi alterado pelo CPC de 2015, que apagou qualquer 
menção à figura da ação declaratória incidental e expandiu os limites 
objetivos da coisa julgada às questões prejudiciais decididas de forma 
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incidental e expressa pelo magistrado. Filia-se, assim, àquilo que o 
presente trabalho denomina de teoria expansiva dos limites objetivos da 
coisa julgada. 

A teoria expansiva é baseada na obliteração da diferença entre 
conhecer e decidir determinada questão. Toda atividade intelectual do 
juiz que corresponde à solução de determinada questão é uma decisão, de 
conteúdo declaratório. Pouco importa se a questão foi decidida de forma 
incidental ou como questão principal do processo; a atividade decisória é 
a mesma, acompanhada do mesmo direito de contraditório para as partes 
e do mesmo dever de fundamentação para o juiz. 

Não há, assim, base teórica para a manutenção da diferença entre 
cognitio e decisium. A todas as questões corresponde efetiva decisão. Isso 
quer dizer que a defesa exercida pelo réu, por formar a controvérsia que 
gera as questões, contribui para a formação do objeto litigioso. A 
formação da questão prejudicial é real cumulação de demanda 
declaratória e deve assim ser tratada pelo sistema processual. 

A expansão dos limites objetivos da coisa julgada guarda diversas 
semelhanças teóricas com a antiga ação declaratória incidental. Mas os 
sistemas não são idênticos, obviamente. A principal diferença é que a 
formulação de pedido expresso por uma das partes foi substituída pela 
verificação a posteriori de uma série de requisitos, todos eles atinentes à 
ocorrência de efetivo debate entre as partes. Por isso, diferentemente do 
regime de coisa julgada sobre as questões principais, não é toda questão 
prejudicial expressamente decidida que é passível de transitar em julgado.  

O primeiro requisito para tanto é que a questão seja prejudicial a 
uma sentença de mérito, assim compreendida como aquela em que o juiz 
manifesta-se sobre a relação jurídica material afirmada pelas partes. 

Além disso, a questão prejudicial deve ser expressamente decidida, 
precedida de efetivo e prévio contraditório entre as partes. Estão 
englobados, aqui, o dever de enfrentamento, pelo magistrado, de todas as 
alegações aptas a modificar a decisão sobre a prejudicial bem como o 
direito de informação das partes, que deve preferencialmente ser exercido 
por meio de intimação específica (dispensável, porém, caso fique 
comprovado que as partes tomaram ciência da questão prejudicial e a 
discutiram em sua plenitude). 

Por consequência deste requisito, não há formação de coisa julgada 
sobre o ponto prejudicial, em relação ao qual não há controvérsia e, 
portanto, não há contraditório. Também não há trânsito em julgado 
quando a aplicação dos efeitos da revelia impeçam o réu revel de exercer 
o contraditório em sua plenitude. Da mesma forma, a existência de 
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limitações cognitivas e probatórias no procedimento eleito pode obstar o 
trânsito em julgado da questão prejudicial, quando acarretar prejuízo 
efetivo. 

Necessário, ainda, que o juízo seja absolutamente competente para 
a solução da questão prejudicial. Não o sendo, não haverá nulidade na 
decisão, mas apenas a não formação da coisa julgada – torna-se 
irrelevante, nesse caso, aferir se houve ou não efetivo debate entre as 
partes, pois a incompetência absoluta representa óbice formal 
intransponível. 

Embora a decisão que tenha por objeto a questão prejudicial 
precise ser expressa, não há necessidade de que ela conste na parte 
dispositiva da decisão, embora se trate de medida salutar. Basta que tenha 
havido manifestação substancial do juízo na fundamentação. Nesse 
sentido, a regra expansiva dos limites da coisa julgada comporta-se como 
cláusula aberta, cabendo sempre ao juiz subsequente analisar se estão 
presentes os requisitos para o trânsito em julgado da questão prejudicial 
na sentença anterior. Com base nessa verificação objetiva, o magistrado 
saberá se está vinculado pela coisa julgada. 

Partindo das premissas acima indicadas, a formação da questão 
prejudicial como demanda declaratória autônoma, passível de transitar 
em julgado, acarreta uma série de impactos sobre o sistema processual. 

Essa demanda declaratória passa a ser considerada existente a 
partir do momento em que a questão prejudicial é formada, por meio da 
prática do ato processual que inaugura a controvérsia (contestação, 
réplica, pronunciamento em audiência de saneamento – as possibilidades 
são amplas). Instaura-se litispendência, inclusive, ficando vedada a 
propositura de ação declaratória autônoma sobre a questão prejudicial. 

A partir desse momento, por força do princípio dispositivo, surge 
o direito de as partes verem a prejudicial julgada, mesmo que o 
magistrado possa decidir a questão principal utilizando-se de outro 
argumento. A questão prejudicial, uma vez formada, adquire certa 
autonomia em relação à principal, permitindo que seja, inclusive, 
resolvida em sentido contrário ao da questão principal – o que importa é 
que tenha havido real debate. 

A única exceção à regra de que a questão prejudicial deve sempre 
ser julgada é o caso da prejudicial que concorre com outra sem nenhum 
impacto extraprocessual. Nesse caso, o acolhimento de uma questão 
prejudicial leva à superveniência da falta de interesse de agir para a 
apreciação da questão prejudicial. 
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Também devido a essa autonomia, o julgamento da questão 
prejudicial gera interesse recursal na parte prejudicada. Isso vale mesmo 
para o recurso que verse exclusivamente sobre a questão prejudicial, 
também plenamente admissível. Caso decidida na sentença, a questão 
prejudicial é atacável pela apelação; se julgada antecipadamente, por 
meio de decisão interlocutória parcial, é recorrível de imediato, por meio 
do agravo de instrumento. 

Pelos mesmos argumentos, a coisa julgada formada sobre questão 
prejudicial pode também ser alvo de ação rescisória para sua 
desconstituição. Nesse sentido, ela é coisa julgada como qualquer outra. 
Resguarda-se sua autonomia, no sentido de que a rescisão que tenha por 
objeto exclusivamente a questão prejudicial não implicará rescisão 
automática da questão principal, se não houver pedido expresso para 
tanto. 

Diante dessas considerações, torna-se impossível a utilização da 
antiga ação declaratória incidental. Uma vez formada a questão 
prejudicial, fica induzida a litispendência, obstando a discussão da 
questão em demanda autônoma. Possível, por outro lado, o ajuizamento 
de demanda declaratória que visa exclusivamente afirmar se ocorreu ou 
não o trânsito em julgado da questão prejudicial, nas raras hipóteses em 
que surgir incerteza objetiva quanto à existência do vínculo. 

Tudo isso dito, sugere-se que o vínculo de imutabilidade seja 
estendido à questão prejudicial à decisão que, embora formalmente 
extintiva sem julgamento de mérito, tenha em seu conteúdo manifestação 
sobre a relação jurídica discutida pelas partes. É o caso, por exemplo, da 
decisão que extingue o feito reconhecendo a ausência de legitimidade 
ordinária das partes, que gera vínculo de imutabilidade indissociável da 
coisa julgada.  

Analisando criticamente a reforma, conclui-se que a mudança é 
salutar e teoricamente adequada às premissas do CPC de 2015, mas sua 
aplicação na prática pode ser problemática, pois depende de adaptação 
cultural dos operadores do direito. Averiguar o sucesso da mudança, no 
seu objetivo de aumentar a efetividade e celeridade do processo, é meta 
que só será possível de ser atingida depois de certo tempo de maturação, 
com a colheita de dados empíricos adequados. 

Parece, por fim, que o legislador poderia ter expandido ainda mais 
os limites objetivos da coisa julgada se tivesse permitido que eles 
abarcassem também as questões de fato alegadas pelas partes. Aí, sim, 
haveria verdadeira revolução na moderna compreensão do fenômeno da 
coisa julgada. Ressalvado o choque inicial, porém, essa mudança de 
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perspectiva tornaria mais lógica e natural a averiguação dos limites 
objetivos da coisa julgada, que passaria a depender de critérios mais 
pragmáticos. Seria possível, acima de tudo, apagar a artificial cisão entre 
fato e direito, um dos principais fatores a nublar a aplicação da teoria 
expansiva dos limites da coisa julgada. 
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