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Arguição da coisa julgada:  
 
A coisa julgada é instituto de ordem pública e deve ser arguido nas 

preliminares da contestação (art. 337, VII, CPC). No entanto, 
sua omissão não importa preclusão, já que pode ser arguida em 
qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, 
devendo ser decretada até mesmo de ofício.  

 
 Configura-se a coisa julgada quando concorrer, entre as duas 

causas, identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, 
§2º, CPC).  
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- Mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, ainda é 
possível, durante dois anos, a invalidação da decisão que ofende a 
coisa julgada, por meio de ação rescisória (art. 966, IV, CPC).  
 
Efeitos positivos e negativos da coisa julgada:  
 
- A coisa julgada é fenômeno próprio do processo de conhecimento, 
que faz cessar a incerteza provocada pela lide instalada entre as 
partes. De um lado, ela vincula definitivamente as partes e, de 
outro, impede as partes e o juiz de restabelecer a mesma 
controvérsia no processo encerrado ou em qualquer outro.  
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- Efeito ou função negativa: a coisa julgada exaure a ação exercida, 
excluindo a possibilidade de sua repropositura.  
 
- Efeito ou função positiva: impõe às partes obediência à sentença 
como norma indiscutível e obriga o juiz a ajustar-se a ela nos 
pronunciamentos que a pressuponham.  
 
Preclusão:  
 
CPC, art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as 
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 
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- As decisões interlocutórias, em regra, não se submetem à coisa 
julgada material, mas sim à preclusão. Assim é que as questões 
incidentemente discutidas ao longo do processo não podem, após 
a decisão, voltar a ser apreciadas em fases posteriores.  
 
- Não se conformando a parte com a decisão interlocutória 
proferida no curso do processo, pode recorrer por meio de agravo 
de instrumento (art. 1015, CPC) ou nas preliminares da apelação 
(art. 1009, §1º, CPC), mas não interpondo recurso ou sendo o 
mesmo rejeitado pelo Tribunal, opera-se a preclusão, não se 
podendo reabrir a discussão.  
 

 
 


