
DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL  

Prof(a).  Bethania Senra 

Coisa Julgada – Parte 2 



Coisa Julgada 

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.  
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- Da autonomia dos capítulos de sentença decorre a possibilidade 
de o recurso abordar apenas um ou alguns dos capítulos, o que 
provocaria o trânsito em julgado dos que não foram alcançados 
pela impugnação. Porém, para tanto, é preciso que a parte não 
discutida não esteja vinculada por nexo de prejudicialidade com a 
parte que foi atacada (ex: quando a sentença acolhe dois pedidos: 
o de rescisão do contrato e o de restituição do bem negociado. Se 
o recurso impugnou apenas a rescisão, não transita em julgado o 
capítulo da restituição do bem).  
 
- A mesma regra vale para a propositura de ação rescisória e para a 
execução do julgado.  
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- Não é este, contudo, o entendimento esposado pelo STJ e pelo 
art. 975 do CPC, embora o próprio Código reconheça a 
possibilidade de múltiplas decisões de mérito (art. 356, CPC).  
 
STJ, súmula 401. O prazo decadencial da ação rescisória só se 
inicia quando não for cabível qualquer recurso do último 
pronunciamento judicial.  
 
CPC, art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos 
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no 
processo. 
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- O posicionamento do STF, no entanto, é em sentido diverso:  
 
“AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – RELAÇÃO 
SUBJETIVA MÚLTIPLA – LIMITAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE 
INTERESSE. Descabe colar à ação rescisória conceito linear de 
indivisibilidade. Contando o acórdão rescindendo, sob o ângulo 
subjetivo, com capítulos distintos, possível é o ajuizamento 
limitado, desde que não se tenha o envolvimento, no processo que 
desaguou na decisão, de litisconsórcio necessário.” (STF, Pleno, AR 
1.699-AgRg, DJU 09/09/2005, p. 34).  
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-Há doutrinadores, como Humberto Theodoro Jr., entendendo que 
apesar da regra do art. 975 do CPC, a ação rescisória continuará 
cabível individualmente para cada capítulo independentemente da 
resolução do mérito da causa, correndo a partir do trânsito em 
julgado de cada decisão parcial autônoma o prazo de ajuizamento 
da ação. 
 
Coisa julgada formal e material:   
 
- A coisa julgada é um fenômeno único, que pode se manifestar de 
duas formas: coisa julgada formal e coisa julgada material. Ambas 
decorrem da impossibilidade de interposição de recurso contra a 
sentença.  


