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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.   
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- Não se deve confundir questões preliminares (que se relacionam 
com os pressupostos processuais) com as questões prejudiciais 
(que se referem a fatos anteriores relacionados à lide).  
 
- As questões prejudiciais funcionam como antecedentes lógicos da 
conclusão da sentença.  
 
- Exemplos de questão prejudicial: a relação de paternidade numa 
ação de alimentos; a sanidade mental do devedor ao tempo da 
constituição da dívida numa ação de cobrança etc.  
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- Não há mais ação declaratória incidental, portanto. O que era 
tratado em referida ação, passa a ser uma alegação no curso do 
processo e se resolve na sentença, junto com o mérito da causa, 
por nele influir necessariamente.  
 
- Para que a questão prejudicial fica acobertada pela coisa julgada, 
deve-se preencher cumulativamente os seguintes requisitos:  
 
CPC. art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito 
tem força de lei nos limites da questão principal expressamente 
decidida. 
 
 

 
 



Coisa Julgada 

§ 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. 

 

- Não havendo o preenchimento cumulativo desses 3 requisitos, a 
questão prejudicial somente será analisada pelo juiz como motivo 
da sentença (art. 504, I, CPC).  
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CPC, art. 503, § 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. 

 
 Diante dessa perspectiva, pode-se concluir que:  
 
a) Se não há observância dos requisitos do art. 503, §1º, sua 

decisão não é havida como decisão de mérito, mas apenas como 
motivo da resolução da questão principal de mérito.  

 
 
 

 
 


