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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.   
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- O efeito preclusivo da coisa julgada está evidente no art. 505, 
CPC, quando determina que o juiz não voltará a decidir “as 
questões já decididas relativas à mesma lide”, bem como no art. 
508, CPC, que reputa deduzidas e repelidas “todas as alegações 
e as defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 
quanto à rejeição do pedido”.  

 
- Assim, nenhuma questão cuja solução pudesse influir na solução 

do pedido, poderá ser invocada em outro processo entre as 
mesmas partes, se de sua apreciação resultar efeito capaz de 
alterar a coisa julgada formada na demanda anterior.  
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Limites subjetivos da coisa julgada: 
 
CPC, art. 506.  A sentença faz coisa julgada às partes entre as 

quais é dada, não prejudicando terceiros.  
 
A sentença é válida para todos, mas o terceiro que tiver os seus 

direitos atingidos pela coisa julgada poderá reabrir a discussão 
em torno da decisão (ex: quando o Estado é condenado a 
indenizar o dano causado por seu funcionário este pode, em 
outro processo, provar que não agiu com dolo/culpa, a fim de 
exonerar-se da obrigação de repor o valor da indenização).  
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-  Existem, contudo, exceções em que a coisa julgada repercute 
sobre pessoas que não figuraram como partes na demanda. 
Exemplos: 

 
- Substituição processual, em que a atividade do substituto 

operará sobre a situação jurídica material do substituído; 
 
- Legitimação ad causam concorrente, quando, p. ex., um dos 

sócios demanda, individualmente, a anulação de uma 
deliberação assemblear, caso em que a coisa julgada atingirá a 
todos; 
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c) Nas ações coletivas; 
 
d) Nos casos de comunhão de direitos e obrigações, em que 
qualquer dos comunheiros pode defender a situação jurídica 
comum, como no condomínio, casamento, obrigações solidárias 
etc. Esse entendimento não é pacífico, havendo quem entenda que 
o comunheiro que não participou do processo, tem a possibilidade 
de renovar a demanda, independente da coisa julgada.   
 
- Limites subjetivos da coisa julgada e obrigações solidárias:  
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- O art. 506 do CPC, ao determinar que a sentença apenas não 
prejudica terceiros, se adequou ao que dispõe o Código Civil, 
que determina o aproveitamento pelos demais credores 
solidários do julgamento favorável a qualquer um deles.  

 
C.C., art. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários 

não atinge os demais; o julgamento favorável aproveita-lhes, a 
menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o obteve.  

 
- Quanto à solidariedade passiva, a coisa julgada e o título 

executivo se formarão apenas contra o devedor demandado.  
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C.C., art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de 
alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; 
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores 
continuam obrigados solidariamente pelo resto. 

 
O devedor individualmente cobrado poderá se valer do 

chamamento ao processo a fim de que a coisa julgada atinja 
também os codevedores que a ele se agregaram por meio da 
intervenção de terceiros (art. 130, III c/c art. 132, CPC). 

 
Coisa julgada nas ações coletivas:   
 


