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Coisa julgada rebus sic stantibus:  
 
CPC, art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já 
decididas relativas à mesma lide, salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, 
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em 
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na 
sentença; 
II - nos demais casos prescritos em lei. 
 
- Nesse caso, a sentença é chamada de determinativa, já que se os 
fatos que motivaram a decisão desaparecerem, a eficácia do 
julgado não permanecerá imutável.  
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- Não se trata de alterar a sentença anterior, mas de obter uma 
nova sentença para uma situação jurídica também nova (ex: 
alimentos).  

 
- A modificação da decisão será objeto de uma ação revisional, 

que terá efeito ex nunc, atuando apenas sobre as prestações 
posteriores ao novo quadro fático. Os efeitos anteriores à ação 
revisional permanecerão intactos em respeito à coisa julgada 
gerada pela sentença anterior.  

 
- O art. 505, II, CPC ainda permite outras hipóteses de 

rejulgamento, desde que previstas em lei. São exemplos:  
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a) A correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo (art. 
494, I, CPC);  

 
a) Embargos de declaração (art. 494, II, CPC);  
 
a) Juízo de retratação no agravo de instrumento (art. 1018, §1º, 

CPC) e em algumas hipóteses na apelação (arts. 485, §7º, 332, 
§3º e 331, caput, CPC).  

 
Coisa julgada e o terceiro adquirente do bem litigioso:  
 
- Primeiramente, cumpre ressaltar que é válido o negócio jurídico 

através do qual aliena-se um bem objeto do litígio.  
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- Nessa hipótese, não há que se falar em alteração da 
legitimidade das partes primitivas do processo, ocorrendo a 
chamada substituição processual, estendendo os efeitos da coisa 
julgada ao terceiro adquirente.  

 
CPC, art. 109.  A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato 

entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das 
partes. 

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 
sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte 
contrária. 
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§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como 
assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. 
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes 
originárias ao adquirente ou cessionário. 
 
- A extensão dos efeitos da coisa julgada não ocorrerá, contudo, se 
o terceiro adquirente desconhecia a litigiosidade da coisa, por não 
ter o alienante efetuado o competente registro, prestigiando a sua 
boa-fé. Somente quando se tratar de bem não sujeito a registro, é 
que deverá o adquirente demonstrar a sua boa-fé por meio de 
certidões negativas de ações contra o alienante.  
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“O terceiro adquirente de imóvel, a título oneroso e de boa-fé, não 
é alcançável por decisão em processo de que não fora parte, 
ineficaz, quanto a este, a decisão” (STJ, 3ª Turma, Resp 
158.097/RJ, DJU 10/05/1999).  

 
Coisa julgada e execução forçada:  
 
A coisa julgada é fenômeno típico do processo de conhecimento, já 

que na execução não há decisão sobre o direito do credor, mas 
apenas o pagamento forçado.  

 
Nos embargos à execução é que haverá a possibilidade de 

sentença de mérito e formação da coisa julgada.  
 


