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Coisa Julgada 

Limites da coisa julgada:  
 
Limites objetivos:  
 
CPC, art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito 

tem força de lei nos limites da questão principal expressamente 
decidida. 

 
Questões são os pontos controvertidos envolvendo os fatos e as 

regras jurídicas debatidas entre as partes.  
 
 A coisa julgada recai, portanto, sobre as questões trazidas a 

julgamento e sobre a solução que lhe for dada.  
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- A sentença faz coisa julgada sobre o pedido e só se circunscreve 
aos limites da lide e das questões expressamente decididas.  
 
Exemplo de Humberto Theodoro Jr: “Se o herdeiro legítimo 
também contemplado em testamento reivindica a herança apenas 
invocando a disposição testamentária (uma questão) e perde a 
demanda, não estará inibido pela re iudicata de propor outra ação 
baseada na vocação hereditária legítima (outra questão ainda não 
decidida).” 
 
- Motivos da sentença:  
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- Como sabido, são três os requisitos da sentença: relatório, 
motivação e dispositivo. Nesse sentido, tem-se que apenas a parte 
dispositiva do julgamento e os pontos aí decididos fazem coisa 
julgada. 
 
CPC, art. 504. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance 
da parte dispositiva da sentença; 
 
- Parte da doutrina, contudo, afirma que não é apenas o 
dispositivo da sentença que faz coisa julgada, mas também as 
questões decididas que conferem estabilidade à sentença.  
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-Assim, a resolução da questão principal feita pela decisão de 
mérito assume força de lei entre as partes (art. 503, CPC), 
tornando-se, a seu tempo, imutável e indiscutível, impedindo que 
qualquer juiz volte a julgá-la entre os mesmos litigantes (art. 505, 
CPC).  
 
- Ou seja, todas as questões que integram o objeto do processo, e 
não apenas o pedido que o juiz decide diretamente no dispositivo 
da sentença, passam em julgado. 
  
- Valoriza-se a coisa julgada ampla, que abarca o acertamento em 
torno do pedido e da causa de pedir (relação jurídica material 
básica).  
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- Verdade dos fatos:  
 
CPC, art. 504. Não fazem coisa julgada: 
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da 
sentença. 
 
-Um fato tido como verdadeiro em um processo pode ter sua 
inverdade demonstrada em outro, sem que obste a coisa julgada 
estabelecida na primeira relação processual. Isso ocorre quando o 
exame dos fatos se apresenta apenas como um caminho lógico 
para se alcançar a definição da situação jurídica envolvida no 
litígio e retratada no pedido do autor. 
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-Definida, no entanto, a relação jurídica material controvertida, à 
luz das questões de fato e de direito debatidas no processo, a coisa 
julgada se estenderá sobre ela, nos limites da lide e das questões 
decididas (art. 503, CPC).  
 
Questões prejudiciais:  
 
- A coisa julgada pode abranger a resolução de questão 
prejudicial, decidida expressa e incidentalmente, desde que 
preencha os requisitos do art. 503, §1º, CPC.   
 
 

 
 


