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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.  
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b) Se os requisitos foram preenchidos, a questão incidental, por 
força de lei, passará a ser parte integrante do objeto litigioso do 
processo, logo sua resolução não terá sido extra petita.  
 
Questões implicitamente resolvidas:  
 
CPC, art. 508.  Transitada em julgado a decisão de mérito, 
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as 
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à 
rejeição do pedido. 
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- Após a formação da coisa julgada, nem o autor pode renovar o 
pedido rejeitado com novas alegações e nem o réu pode 
pretender reabrir o debate com defesa diversa da anteriormente 
manifestada. 

 
- A coisa julgada, desse modo, absorve tanto as questões que 

foram discutidas como as que poderiam ser.  
 
- Não se pode confundir, contudo, questões implicitamente 

resolvidas com pedidos não formulados pela parte ou não 
apreciados pelo juiz, no processo já encerrado.  
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- O efeito preclusivo da coisa julgada não pode ser invocado 
quando a parte renova o mesmo pedido do processo anterior, 
mas com base em outra causa de pedir (ex: ação de despejo 
rejeitada com fundamento na falta de pagamento de aluguéis 
não impede sua repropositura com base em descumprimento de 
cláusulas contratuais).  

 
- A exceção da coisa julgada só prospera quando o novo processo 

reproduzir o anterior, ou seja, quando houver identidade de 
partes, pedido e causa de pedir.  
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- Apenas se houver incompatibilidade entre a sentença transitada 
em julgado e o novo pedido é que se pode falar em solução 
implícita nos termos do art. 508, CPC.  

 
Eficácia preclusiva da coisa julgada:  
 
- O provimento definitivo do processo de conhecimento estará 

sujeito à preclusão máxima, que vedará sua rediscussão no 
mesmo ou em outros processos futuros.  

 
- A preclusão inerente à coisa julgada não atinge os motivos da 

sentença, que poderão voltar ao debate judicial em outros 
processos, acerca de outros litígios.   

 
 
 
 
 

 
 


