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Coisa Julgada: 
 
 A coisa julgada é mencionada na Constituição Federal como um 

dos direitos e garantias fundamentais.  
 
CF, art. 5º, XXXVI. a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada;  
 
- Essa garantia decorre do fato de que as decisões judiciais não 

podem mais ser alteradas a partir de determinado ponto, para 
não violar a segurança jurídica.   
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- A coisa julgada não é efeito da sentença, mas uma qualidade da 
sentença, qual seja, a sua imutabilidade depois que não seja mais 
possível impugná-la por meio de recurso.  
 
- Com a publicação, a sentença se torna irretratável para o juiz que 
a proferiu 9art. 494, CPC), mas a parte pode impugná-la por meio 
de recurso, garantindo o duplo grau de jurisdição.  
 
- Todo recurso tem prazo certo e preclusivo previsto em lei. Se o 
prazo vencer sem manifestação do vencido ou, depois de decididos 
todos os recursos, sem possibilidade de novas impugnações, a 
sentença torna-se definitiva e imutável.  
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- Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de uma 
situação jurídica. Os seus efeitos só ocorrerão de forma plena e 
definitiva com o trânsito em julgado, que a torna imutável e 
indiscutível.  
 
- Há, contudo, dois graus de coisa julgada, conforme lição de 
Frederico Marques: a coisa julgada e a coisa soberanamente 
julgada, ocorrendo esta última com o fim do prazo decadencial de 
propositura da ação rescisória ou quando seja ela julgada 
improcedente.  
 
 



Coisa Julgada 

- Sendo rescindível e não nula a nova sentença que infringiu a coisa 
julgada, conclui-se que, enquanto não rescindida, prevalece a 
eficácia do segundo julgamento.  
 
- A res iudicata leva em conta o objeto da decisão, que deverá 
envolver o mérito da causa, no todo ou em parte, seja o ato 
decisório uma sentença, um acórdão ou uma decisão 
interlocutória.  
 
- Todas as questões decididas na sentença adquirem força de lei 
com o trânsito em julgado.  
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Coisa julgada administrativa: 
 
Na esfera da Administração profere-se decisões definitivas, mas 

que não adquirem a indiscutibilidade própria da coisa julgada, já 
que instaurado processo judicial, o Judiciário não estará 
impedido de reapreciar o conflito de dar-lhe solução diversa da 
decretada pelo órgão administrativo (art. 5º, XXXV, CF).  

 
Coisa julgada total e parcial:    
 
- A sentença é composta de capítulos cuja autonomia terá 

influência na formação da coisa julgada.  
 


