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RESUMO
A pesquisa se dedica ao tema da coisa julgada e dos seus limites objetivos, em conformidade
com o Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, compreende o direito positivo como um
conjunto sistematizado de normas jurídicas vigentes em determinado tempo e espaço. Sobre o
sistema de direito positivo brasileiro, faz um corte (que só é possível abstratamente e no nível
da metalinguagem da Ciência do Direito) para estudar/descrever apenas as possíveis normas
jurídicas construídas a partir do Novo Código de Processo Civil de 2015, excluindo do objeto
da pesquisa, assim, normas não mais vigentes, normas que compõem sistemas de direito
positivo estrangeiros, normas que não digam respeito ao direito processual civil individual
pátrio, bem como outras perspectivas pelas quais poderia ser estudado o fenômeno objeto de
investigação. O trabalho se divide em duas partes. Na primeira, constrói as premissas, utilizando
notadamente a base fornecida pela Teoria Geral do Direito e pela Teoria da Norma Jurídica.
Inicia com o estudo da linguagem, destacando os seus tipos, as suas formas, as suas funções e
os seus possíveis níveis. Estipula os quatro significados do signo (suporte físico) “direito”
utilizados no decorrer do trabalho: linguagem prescritiva do direito positivo, (meta)linguagem
descritiva da Ciência do Direito, sistema de normas jurídicas e sistema de proposições
jurídicas/descritivas. Salienta a distinção entre conceitos jurídicos fundamentais e conceitos
jurídico-positivos. Observa a norma jurídica em sua estrutura e descreve possíveis
classificações. Na segunda parte, analisa a coisa julgada e os seus limites objetivos no CPC/15.
Afasta certas definições construídas por cientistas do direito processual civil e descreve a “coisa
julgada” como efeito jurídico e como fato jurídico. Como efeito jurídico, classifica a coisa
julgada em três espécies de acordo com os distintos antecedentes normativos: coisa julgada
material, coisa julgada formal e coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental. Descreve os direitos e os deveres determinados pela coisa julgada, bem como as
”funções” da coisa julgada. Verifica a limitação objetiva do fenômeno ao comando da decisão
judicial definitiva transitada em julgado, mesmo nos casos de coisa julgada sobre a resolução
de questão prejudicial incidental. Discute a abrangência do fenômeno sobre erro de cálculo ou
inexatidão material. Observa a impossibilidade de a coisa julgada recobrir “decisões implícitas”
(omissão de julgamento). Descreve o fenômeno sob o viés das relações jurídicas de trato
continuado.

Palavras-chave: Coisa julgada. Limites objetivos. Código de Processo Civil de 2015.

ABSTRACT
The research exams the issue of the res judicata, emphasizing its objective limits, in accordance
with the Civil Procedure Code of 2015. It understands the legal system as a set of systematized
rules in force/vigor at any given time and space. About the Brazilian legal system, it makes a
cut (which is possible only abstractly at the level of the metalanguage of the Science of Law)
to study/describe only possible legal rules built from the New Civil Procedure Code of 2015.
Therefore, it does not include no longer valid rules, rules of foreign positive legal systems, rules
that are not related to the individual civil process, and other perspectives in which the object of
research phenomenon could be studied. The work has two parts. The first one builds the
foundation, using notably the base provided by the General Theory of Law and the Theory of
Legal Rule. It begins with the study of the language, highlighting their types, their forms, their
functions and their possible levels. Stipulates the four meanings of the sign "law" used in this
work: prescriptive language of positive law, descriptive metalanguage of Science of Law, legal
system and descriptive system. Stresses the distinction between fundamental legal concepts and
positive legal concepts. Observes the rule in its structure and describes possible classifications.
The second part analyzes the res judicata and its objective limits on CPC/15. Rejects certain
definitions created by scientists of civil procedural law and describes the "res judicata" as the
legal effect produced by the verification by the accredited agent of the occurrence of certain
legal facts. Labels the res judicata in three species in accordance with the different rule
antecedent: res judicata, formal res judicata and issue preclusion. Describes the rights and
duties determined by the res judicata and its "functions". It analyzes the limits of the studied
phenomenon. Verifies the objective limitation of the phenomenon to the judgment of the final
decision, even in cases of “issue preclusion”. Discusses the scope of the studied phenomenon
regarding miscalculation or material inaccuracy. Observes the impossibility of res judicata to
cover "implicit judgments" (or no judgment). Describes the immunization of the decision
regarding legal supervening facts.

Keywords: Res judicata. Objective limits. Civil Procedure Code of 2015.

9

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa dedica-se à investigação da coisa julgada e dos seus limites objetivos no
novo Código de Processo Civil (Código de Processo Civil de 2015), desenvolvendo-se o
discurso no nível da metalinguagem da Ciência do Direito (Dogmática Jurídica).

Examinam-se, portanto, as normas jurídicas possíveis de serem construídas a partir dos
enunciados prescritivos constantes do novel diploma normativo processual (positivismo
normativista), o que torna irrelevantes considerações a respeito: a) de normas jurídicas que não
mais compõem o sistema de direito positivo pátrio; b) de normas jurídicas que compõem outros
sistemas de direito positivo (direito estrangeiro); c) de normas jurídicas que prescrevem a coisa
julgada, mas que, mesmo dentro do sistema de direito positivo brasileiro, referem-se a outras
searas jurídicas (direito processual civil coletivo positivo, direito processual penal positivo
etc.1); d) das dimensões histórica, sociológica e política pelas quais o fenômeno jurídico poderia
ser abordado.

Em que pese não importarem diretamente ao trabalho os apontamentos de índole histórica e
comparada, eles serão devidamente citados quando necessários ao diálogo com os cientistas do
direito processual civil que se dedicam ao estudo da coisa julgada, com a finalidade de criticar
possíveis teorizações em descompasso com o sistema de direito positivo brasileiro e, ainda,
para interpretar adequadamente os enunciados prescritivos a serem examinados ao longo da
pesquisa.

Justifica-se a realização da investigação sobre a coisa julgada e os seus limites objetivos por
diversas razões, entre as quais: a) as muitas linhas escritas sobre a coisa julgada não foram
capazes de debelar os problemas a seu respeito, não se conseguindo estabelecer nem mesmo
uma base comum para a análise do fenômeno; b) desconhece-se trabalho que descreva a coisa
julgada a partir da perspectiva da Teoria da Norma Jurídica, analisando o objeto de pesquisa
com o emprego de análise lógico-normativa; c) o novo Código de Processo Civil, ao ampliar
os limites objetivos da coisa julgada, prescreve uma nova espécie de coisa julgada até então

1

Deve-se destacar que a secção do direito positivo em “ramos” ou “searas” só é possível abstratamente e no seio
da metalinguagem da Ciência do Direito. A linguagem do direito positivo, entendida como um sistema, não pode
ser talhada, já que todas as normas jurídicas se referem a um “princípio” unificador, a norma hipotética
fundamental.
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estranha ao direito positivo pátrio (a coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental).

O trabalho foi desenvolvido em 02 (duas) partes: a) a primeira, na qual se constroem as
premissas, de acordo com a Teoria da Norma Jurídica, para a análise do fenômeno objeto de
investigação; b) a segunda, na qual efetivamente se descreve o conjunto de normas jurídicas a
respeito da coisa julgada e dos seus limites objetivos no Código de Processo Civil de 2015.

A primeira parte, constituída pelo primeiro capítulo, toma por ponto de partida a linguagem,
para destacar os seus tipos, as suas formas, as suas funções e os seus possíveis níveis. A seguir,
são estipulados e adequadamente descritos quatro significados do signo (suporte físico)
“direito” utilizados no decorrer do trabalho: linguagem prescritiva do direito positivo,
(meta)linguagem descritiva da Ciência do Direito, sistema de normas jurídicas (proposições
prescritivas) e sistema de proposições jurídicas/descritivas.

Após a análise da linguagem-objeto do direito positivo e da metalinguagem da Ciência do
Direito, salienta-se o discurso da Ciência do Direito e inicia-se o tratamento das teorias sobre o
fenômeno jurídico. Descrevem-se os conceitos jurídicos fundamentais (ou conceitos lógicojurídicos) e os conceitos jurídico-positivos (o que é fundamental para o exame dos conceitos,
por exemplo, de “coisa julgada” e de “mérito”), distinguindo suas características e funções.

Abordam-se, ainda, duas teorias caras ao exame do objeto de pesquisa: a Teoria Geral do
Direito e a Teoria da Norma Jurídica. Nos tópicos finais, realiza-se descrição da norma jurídica,
das suas possíveis classificações (norma de conduta/norma de estrutura, norma jurídica
abstrata/norma jurídica concreta, norma jurídica geral/norma jurídica individual) e da sua
estrutura (antecedente, consequente, norma jurídica primária, norma jurídica secundária).

A segunda parte da pesquisa, por seu turno, é composta de dois capítulos (segundo e terceiro
capítulos).

No segundo capítulo, define-se o conceito (jurídico-positivo) de coisa julgada (como efeito
jurídico e também como fato jurídico), propõe-se uma classificação possível da coisa julgada
como efeito jurídico, de acordo com distintos antecedentes normativos (coisa julgada material,
coisa julgada formal e coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial incidental),
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descreve-se pormenorizadamente cada espécie e, ao final de cada análise, elabora-se síntese
conclusiva parcial e desvela-se a estrutura das respectivas normas jurídicas completas (abstratas
e gerais). Ainda no segundo capítulo da pesquisa, abordam-se as funções da coisa julgada
(função negativa, função positiva e função preclusiva).

Finalmente, no terceiro capítulo, são examinados os limites objetivos da coisa julgada, com
destaque para os problemas das inexatidões materiais e dos erros de cálculo, bem como das
omissões de julgamento. Analisa-se, além disso, a relação entre coisa julgada e dispositivo da
decisão judicial definitiva e, dentro desse tópico, salienta-se a ampliação dos limites objetivos
da coisa julgada com a prescrição da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental. Por último, é abordada a questão das relações jurídicas de trato continuado (relações
jurídicas continuativas e relações jurídicas sucessivas) e a sua (ir)relevância sobre os limites
objetivos da coisa julgada.

Por objetivar construir sólido conhecimento científico que consiga sistematizar os temas que
permeiam o objeto de investigação (restrito, segundo o corte metodológico estabelecido, à coisa
julgada e ao seus limites objetivos), as premissas firmadas na primeira parte da pesquisa,
estabelecidas em conformidade com a Teoria da Linguagem, a Teoria Geral do Direito e a
Teoria da Norma Jurídica, são recorrentemente empregadas ao longo de todo o trabalho, que se
vale, tanto quanto possível, de linguagem esmerada e rigorosa, no intuito de viabilizar o
controle do discurso produzido.

A pesquisa, por assumir caráter exploratório e bibliográfico, desenvolveu-se da seguinte
maneira: levantamento bibliográfico de livros e de artigos de periódicos; estudo crítico do
material colhido e dos divergentes entendimentos sobre os diversos temas abordados; análise
da linguagem do direito positivo pátrio.
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4 CONCLUSÕES

4.1 CONCLUSÃO GENÉRICA
Com o apoio da Teoria Geral do Direito, estabeleceu-se que “coisa julgada” se trata de conceito
jurídico-positivo, derivado do conceito jurídico fundamental de “estabilidade processual”, de
modo que a sua presença (ou a sua inexistência) e a sua conformação em um determinado
sistema de direito positivo estão ao sabor do juízo de valor exercido pelo Legislador, que se
acha limitado, na composição dos enunciados prescritivos (que permitem a construção das
proposições hipótese e tese), aos dados de possível ocorrência.

Efetuada análise do Código de Processo Civil de 2015 com o emprego de recursos lógicoestruturais da Teoria da Norma Jurídica, pode-se afirmar, afastando-se as imprecisões
observadas no âmbito da metalinguagem da Ciência do Direito, que “coisa julgada” (no que
tange à norma concreta e individual) é o efeito jurídico (determinação de deveres e direitos aos
sujeitos por ela vinculados) relacionado por imputação a determinados fatos jurídicos
verificados pelo agente credenciado, que torna imutável e indiscutível o comando da decisão
judicial definitiva em qualquer outro processo futuro, sendo certo que os distintos antecedentes
normativos ensejam uma possível classificação do objeto pesquisado (“coisa julgada”) em três
espécies: “coisa julgada material”, “coisa julgada formal” e “coisa julgada sobre resolução de
questão prejudicial incidental”.

Em qualquer caso, projetar-se-á a coisa julgada para fora do processo (sobre processos futuros),
imunizando o comando (a resolução, a prescrição, o julgamento) da decisão judicial definitiva
sobre questões principais, sobre determinadas questões processuais que têm o condão de
extinguir total ou parcialmente o processo (impedindo a resolução do mérito) ou sobre questões
prejudiciais incidentais (a resolução destas deve ser realizada por juízo competente para analisálas como questões principais, subordinando necessariamente a resolução de questão principal,
sendo sobre elas, ademais, exercido contraditório prévio e efetivo em procedimento sem
restrição probatória relevante ou limitação à cognição exauriente).
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O julgamento, que, dentre outras questões, deve ser, mas não necessariamente será (caso de
julgamento infra, ultra ou extra petita), adstrito ao pedido (delimitado pela causa de pedir), será
imunizado pela coisa julgada quando o capítulo decisório que o contiver transitar em julgado
(atendidos, quando prescritos, outros requisitos determinados pelo Legislador do CPC/15).

Por esse motivo, os limites objetivos da coisa julgada correspondem: a) imediatamente àquilo
que foi objeto de julgamento, ou seja, ao comando constante do dispositivo delimitado pela
fundamentação (o que exclui “decisões implícitas” e “omissões de julgamento”);
b) mediatamente, em razão da regra da adstrição/congruência, ao objeto do processo (composto
pelas questões de mérito em sentido estrito) e à questão, quando for o caso, prejudicial
incidental (não participante do mérito em sentido estrito).

4.2 CONCLUSÕES ESPECÍFICAS
Capítulo 1: “A relação entre o direito e a linguagem”

1) Nenhum conhecimento é possível fora da linguagem, particularizando-se o conhecimento
científico por uma linguagem esmerada (frases e orações sintaticamente bem construídas) e
rigorosa (semanticamente adequada), livre de ambiguidade, vagueza e de termos com carga
emotiva, o que permite o controle do discurso.

2) Para analisar de modo apropriado a linguagem do objeto pesquisado, é preciso criar uma
metalinguagem isenta dos considerados “defeitos” da linguagem natural (ambiguidade,
vagueza e carga emotiva).

3) Ao se acentuar a linguagem como intermediadora do conhecimento, torna-se despicienda a
descrição da essência da “coisa” (concepção essencialista ou realista) e passa-se a valorizar a
atividade de definição do conceito (significação) de um signo (concepção convencionalista
defendida pela Filosofia Analítica), carecendo de sentido a pergunta “o que é direito? ”.

4) Para definir o signo “direito”, é preciso classificar a linguagem segundo sua forma, sua
função, seu tipo e seus níveis. Não se conjugam necessariamente forma e função da linguagem
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(o que é comum na linguagem do direito positivo, que possui forma descritiva e função
prescritiva de comportamentos humanos em sociedade).

5) Estipulam-se na pesquisa quatro significados conotativos do signo “direito”: linguagem
prescritiva do direito positivo (ou linguagem das fontes ou do legislador) e metalinguagem
descritiva da Ciência do Direito (linguagem da doutrina ou da dogmática ou dos juristas);
sistema de direito positivo (sistema de proposições normativas) e sistema da Ciência do Direito
(sistema de proposições descritivas).

6) A cada linguagem corresponde uma Lógica distinta: enquanto a Ciência do Direito é regida
pela Lógica Clássica (Alética ou Apofântica), cujos critérios são a verdade e a falsidade, a
linguagem do direito positivo é regida pela Lógica Deôntico-Jurídica, que submete as normas
jurídicas (proposições prescritivas) a exame de validade ou invalidade.

7) Bem caracterizadas as linguagens (linguagem-objeto do direito positivo e metalinguagem da
Ciência do Direito) concebidas como sistemas (cujas unidades são a norma jurídica e a
proposição descritiva), salientou-se a distinção entre a atividade do intérprete não-autêntico
(cientista/jurista) e a do intérprete autêntico (aplicador do direito positivo), apenas este
credenciado a criar norma jurídica, inovando e reproduzindo o sistema.

8) Enquanto no sistema da Ciência do Direito não se admitem proposições contraditórias, sob
pena de quebra da consistência do discurso científico, o sistema do direito positivo admite, sem
qualquer problema, que duas proposições prescritivas (normas jurídicas) determinem condutas
contraditórias e sejam válidas (pertençam ao sistema) ao mesmo tempo.

9) O sistema de direito positivo pátrio, inclusive, tolera decisões judiciais que veiculem norma
jurídicas concretas contraditórias em relação a normas jurídicas constitucionais, naqueles casos
em que não configurada a repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso
extraordinário.

10) A própria existência da coisa julgada no direito positivo brasileiro exemplifica a tolerância
com normas contraditórias, quando escoado o prazo decadencial de dois anos para o
ajuizamento de demanda rescisória: criada norma jurídica concreta e individual em confronto
com norma jurídica abstrata e geral, não haverá mecanismo (prescrito pelo próprio sistema)
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para extirpar do sistema de direito positivo a norma jurídica criada pelo órgão julgador
(ressalvada, para os que a admitem, a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais).

11) O sistema de direito positivo dirige-se à linguagem da realidade social para regulá-la
(função prescritiva), pertencendo ao sistema apenas as normas que atendam ao “critério de
pertinência” do próprio sistema, que funda a validade de toda ordem normativa e estabelece o
seu fechamento sintático, qual seja, a “norma hipotética fundamental” (= “proposição
normativa fundamental”).

12) O sistema da Ciência do Direito (metassistema) se refere à linguagem do sistema de direito
positivo para estudá-lo/descrevê-lo, não se preocupando com o passado ou com o futuro, mas
apenas com as normas atualmente válidas (e, portanto, integrantes do sistema que se dispõe a
analisar).

13) Para fielmente cumprir o seu papel, o cientista do direito deve, portanto, a) evitar três
características comuns à linguagem ordinária (ambiguidade, vagueza e carga emotiva); b) tecer
discurso descritivo, e não persuasivo; c) evitar fixação de único sentido, devendo descrever
possíveis normas jurídicas e não apenas uma; d) voltar-se ao sistema do direito positivo, sem
se importar com o que está fora dele.

14) A estrutura (aspecto sintático) da proposição descritiva pode assim ser enunciada (“S é P”):
“o enunciado prescritivo X significa S” ou, “o texto ‘T’ exprime a norma ‘N’”.

15) Já a proposição prescritiva (norma jurídica), como resultado do processo de interpretação
de um determinado suporte físico (não se confundem texto – estrutura sintático-gramatical – e
norma – estrutura lógico-sintática), conta com estrutura dual (antecedente e consequente
normativo) e bimembre (norma jurídica primária e norma jurídica secundária).

16) Na pesquisa, duas teorias (gerais) serviram de base para o exame do objeto de investigação:
a Teoria Geral do Direito e a Teoria da Norma Jurídica.

17) Considerando a Teoria Geral do Direito, salientou-se a distinção entre conceitos jurídicos
fundamentais ou conceitos lógico-jurídicos (objeto de tal teoria) e conceitos jurídico-positivos.
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18) Os conceitos lógico-jurídicos: a) possuem validez universal (apresentam-se em toda e
qualquer ordem jurídica); b) são fundamentais (compõem a estrutura da norma e da ordem
jurídica – ex: antecedente, consequente, coação, fato jurídico, relação jurídica, etc.) e principais;
c) nada dizem sobre o conteúdo das normas jurídicas (formais) e são alheios a qualquer
realidade jurídica (são a priori).

19) Os conceitos jurídico-positivos: a) possuem validez específica; b) são derivados (relação
lógica de dependência-subordinação em relação aos conceitos lógico-jurídicos) e adjacentes; c)
são criados em uma dada realidade jurídica (são, portanto, a posteriori, frutos da experiência),
sendo qualificados como “contingentes” (= históricos ou empíricos).

20) A Ciência do Direito lida com ambos os conceitos (lógico-jurídicos e jurídico-positivos)
presentes no sistema do direito positivo. Exemplificativamente, só se pode conceber “coisa
julgada” com a compreensão do conceito jurídico fundamental de “estabilidade processual”.

21) No âmbito da Teoria da Norma Jurídica, realizou-se descrição da composição bimembre da
norma jurídica. São seus membros: norma jurídica primária e norma jurídica secundária. Uma
não existe sem a outra. Esses dois membros, por seu turno, constituem-se de duas proposições:
uma ocupante do lugar sintático de antecedente normativo (descritor) e a outra ocupante do
consequente normativo (prescritor), enlaçadas por uma relação de implicação (“causalidade
jurídica”).

22) Cuida a norma jurídica primária (concreta e individual) de prescrever uma determinada
relação jurídica (consequente da norma jurídica individual), em que sujeitos de direito
determinados estão vinculados em posições ativa e passiva (direito/dever), como consequência
da verificação pelo agente credenciado de determinados fatos jurídicos (antecedente da norma
jurídica concreta). Em nível abstrato, tem-se a descrição das notas identificadoras de classes de
fatos na hipótese de incidência (antecedente da norma jurídica abstrata) vinculada por relação
de implicação com a proposição que prescreve os critérios identificadores da relação jurídica,
que apenas surgirá com a produção de um enunciado relacional pelo agente credenciado no
momento do ato de aplicação.

23) Já a norma jurídica secundária (concreta e individual) tem em seu antecedente normativo
uma proposição que descreve o descumprimento de dever imposto a um dos sujeitos, que tem
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por consequência a atuação estatal por intermédio do Estado-juiz para o cumprimento coativo
daquilo que foi prescrito no consequente da norma jurídica primária, mas violado. Em nível
abstrato, trabalha a norma jurídica secundária com a hipótese do descumprimento de um dever
determinado no consequente de uma norma jurídica abstrata e geral (antecedente normativo),
estabelecendo critérios para identificar uma relação jurídica processual de possível instauração
entre um sujeito da relação da norma primária e o Estado-juiz, para o exercício da coação. Só
há que se falar em exercício da jurisdição nas hipóteses de atuação do Estado-juiz para fazer
cumprir coativamente aquilo que foi violado por um dos sujeitos de direito, produzindo-se a
norma jurídica secundária.

24) Considerando o antecedente normativo, as normas podem ser: abstratas (hipótese de
incidência, em que se faz a descrição de notas identificadoras de dados fáticos de possível
ocorrência - conotação) ou concretas (fato jurídico, que se constitui na representação de um fato
social em linguagem adequada pelo agente credenciado pelo Direito, sem a qual os efeitos
jurídicos prescritos pelo Legislador nunca ocorrerão).

25) Percebe-se, assim, o rompimento com o dogma da “infalibilidade da incidência”, aceito
tradicionalmente pela doutrina (Pontes de Miranda e Tércio Sampaio Ferraz Jr. são exemplos
desses juristas). Para o trabalho, o direito positivo só se reproduz, isto é, a norma jurídica
concreta só é criada com o exercício da atividade de aplicação pelo agente (público ou privado)
credenciado. Apenas assim os fatos sociais se tornam jurídicos. Por isso, a incidência depende
de processo de aplicação.

26) Findando a análise do antecedente, é de se afirmar que o descritor não possui valor verdadefalsidade, reparando-se a fórmula kelseniana “Se A é, então B deve-ser” (“p -> D [q]”), para
incidir o functor dever-ser sobre o nexo de imputação entre A e B, evitando uma norma híbrida.

27) Considerando o consequente normativo, as normas podem ser: gerais (pelo menos um dos
sujeitos da relação jurídica é um sujeito indeterminado – caso dos direitos difusos) ou
individuais (relação jurídica possui sujeitos determinados).

28) Na pesquisa, só se concebe relação jurídica em sentido estrito, tendo em vista a necessidade
de o direito positivo atuar sobre comportamentos humanos em sociedade. Isso significa que só
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se é sujeito de direito dentro de uma relação jurídica, não se concebendo, portanto, normas que
atribuem simplesmente aptidões ou qualificações.

29) Na norma primária, observa-se relação jurídica material entre A e B. Na norma secundária,
tem-se a prescrição de relação jurídica formal/processual entre A e C (autor e Estado-juiz) e B
e C (réu e Estado-juiz), isto é, relação triangular.

30) Em sua integralidade, a estrutura da norma jurídica completa pode ser descrita formalmente
da seguinte forma: “D (p→q) → (-q→r)”. Revelando, detalhadamente, os elementos integrantes
das proposições das normas jurídicas primária e secundária, tem-se: “D{[F→ (S’ R S’’] v [-(S’
R S’’) → (S’ R’ S’’’)]}”.

Capítulo 2 “A coisa julgada no processo civil e na ciência do direito processual civil”

1) Verificou-se que o conceito de “coisa julgada” se trata de conceito jurídico-positivo, e não
lógico-jurídico, tendo em vista que: a) a coisa julgada não se encontra entre os elementos
estruturais do antecedente ou do consequente (não se trata de conceito formal ou a priori); b) a
coisa julgada não se apresenta onde quer que se efetive o fenômeno jurídico e, quando se
apresenta, surge a partir de dados fáticos diversos e determina direitos e deveres também
diversos aos sujeitos por ela vinculados (possui validez específica); c) o conceito de coisa
julgada deriva do conceito jurídico fundamental de “estabilidade processual” (estado de
permanência/segurança que incide sobre atos processuais, tornando-os imunes a
perturbações/discussões, sendo que tal conceito abarca a preclusão, a coisa julgada e a
estabilização dos efeitos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente); d) trata-se de
conceito provisório, que pode ser modificado pelo Legislador (sua supressão no direito positivo
brasileiro, contudo, não é possível, em razão de se tratar de cláusula pétrea).

2) Na definição do conceito (jurídico-positivo) de coisa julgada, salientou-se a tentativa de sua
definição pelo Legislador pátrio. Primeiramente, pela LINDB (§3º do art. 6º). Após, pelo
revogado CPC/73 (enunciado do art. 467) e atualmente pelo art. 502 do Código de Processo
Civil de 2015.

3) No âmbito da metalinguagem da Ciência do Direito, foram descritas as três correntes
existentes desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973, todas elas influenciadas de
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algum modo pelas ideias de Enrico Tulio Liebman (crítico do pensamento de Hellwig que, ao
definir a coisa julgada como eficácia da declaração, não discernia os efeitos da decisão da coisa
julgada): a primeira capitaneada por Cândido Rangel Dinamarco, a segunda liderada por José
Carlos Barbosa Moreira e a terceira sustentada por Ovídio Araújo Baptista da Silva.

4) O ponto comum de todas as três correntes é não reconhecer a coisa julgada como eficácia ou
efeito da sentença, mas como algo que lhe é externo. Adotam, assim, o posicionamento de
Liebman, quando afirma que a coisa julgada é “elemento novo” que “qualifica” os efeitos
possíveis da decisão.

5) Dinamarco, representante da Escola de Direito Processual Civil de São Paulo (fundada,
dentre outros, por Enrico Tulio Liebman), manteve-se fiel às lições do seu mestre, definindo a
coisa julgada como “a imutabilidade da sentença como ato jurídico processual (naquele
processo nenhum outro julgamento se fará) e a imutabilidade dos efeitos substanciais da
sentença de mérito”.

6) Barbosa Moreira, fundador de uma segunda corrente, estabelece retificação ao pensamento
de Liebman, por não ser possível a imunização dos efeitos da sentença (necessariamente
externos a ela). Para tal doutrinador, apenas o conteúdo da decisão (eficácia interna) permanece
inalterável, de maneira que a coisa julgada consiste em “situação jurídica” (e não qualidade da
decisão e seus efeitos), que torna o conteúdo da decisão (norma jurídica concreta nela contida)
imune a contestações relevantes.
7) Ovídio Baptista, por seu turno, também aceita a separação empreendida por Liebman,
afirmando ser a coisa julgada qualidade posterior que ao efeito se ajunta, para torná-lo imutável.
Mas, na linha de Hellwig, ainda sustenta que o que é acobertado pela coisa julgada é apenas o
efeito declaratório da decisão, único efetivamente definitivo, final e imutável. Discorda,
portanto, de Barbosa Moreira e dos sectários da segunda corrente, em dois frontes: a) não
reconhece ao efeito condição exterior à decisão; b) põe a salvo de modificações apenas a
eficácia declaratória.

8) Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, pode-se afirmar que a ideia de coisa
julgada como eficácia da sentença (concepção alemã de Hellwig) foi rejeitada, adequando-se
ao pensamento de Liebman, adaptado por Barbosa Moreira: “Art. 502. Denomina-se coisa
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julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais
sujeita a recurso”.

9) Contudo, rejeitou-se, na definição de coisa julgada, o emprego de “qualidade” e de “situação
jurídica”, bem como foi rechaçada a ideia de que a coisa julgada imunizaria o “efeito
declaratório” da decisão judicial.

10) Observou-se que não há razão para proscrever o emprego do termo “efeito jurídico”
(embora tenha o Legislador feito a opção pelo signo “autoridade”). Embora não seja efeito da
decisão judicial definitiva e tampouco se trate de um “efeito sistêmico”, isso não quer dizer que
a coisa julgada não seja efeito de mais nada.

11) Efetivamente, a coisa julgada, de acordo com a Teoria da Norma Jurídica, pode ser
concebida como efeito jurídico, no sentido de corresponder a variados consequentes de normas
jurídicas primárias, que estabelecem vínculos jurídicos entre os sujeitos processuais (Estadojuiz, autor e réu), determinando o respeito ao comando (indiscutível e imutável) contido na
decisão judicial definitiva transitada em julgado.

12) Considerando os distintos antecedentes das normas jurídicas concretas (o mesmo se diga
das distintas hipóteses de incidência das normas jurídicas abstratas), é possível classificar a
coisa julgada em três espécies, quais sejam, coisa julgada material, coisa julgada formal e coisa
julgada sobre resolução de questão prejudicial incidental.

13) A coisa julgada, em qualquer das hipóteses citadas, sempre se constituirá em efeito jurídico
dependendo, para a criação da relação jurídica (consequente da norma jurídica concreta e
individual), de ato de aplicação do direito positivo pelo agente credenciado, no qual verifique
a ocorrência de determinados fatos jurídicos (antecedente da norma jurídica concreta).

14) Em nível abstrato/lógico, existem apenas as hipóteses de incidência (critérios
identificadores de classes de fatos) e as respectivas consequências almejadas pelo Legislador
(critérios para a identificação das relações jurídicas). Nessas normas jurídicas abstratas e gerais
primárias, a coisa julgada corresponderá ao “consequente normativo”, dependendo, para o
surgimento da relação jurídica desejada pelo Legislador, do ato de aplicação do direito positivo.
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15) Tal definição não exclui a possibilidade de a coisa julgada ser definida como fato jurídico
(antecedente da norma jurídica secundária concreta). É a hipótese da verificação do
descumprimento de um dos deveres fixados pelo efeito jurídico “coisa julgada” (antecedente
da norma secundária), caso em que deverá o Estado-juiz sancionar o ato que desrespeitar o
dever atribuído pela coisa julgada.

16) A respeito da coisa julgada material, concluiu-se como requisitos para a sua formação no
processo civil pátrio: a) decisão judicial definitiva; b) sobre (que resolve) o mérito; c) transitada
em julgado.

17) Foram excluídos os requisitos “jurisdição” e “cognição exauriente”, tendo em vista que a
coisa julgada material se formará sem a presença deles nas hipóteses prescritas pelo Legislador
do Código de Processo Civil de 2015. Não são, pois, necessários, embora possam estar
presentes (e efetivamente estejam em grande parte dos casos).

18) Por decisão judicial, entenda-se “o ato judicial em que há tomada de posição expressa
favorável ou negativa – resolução – a respeito de uma opção sobre uma questão”. Essa
definição, estipulada na pesquisa, cuida daqueles casos de “Cite-se”, “julgamentos implícitos”
e “decisões sem fundamento”.

19) Apenas a decisão judicial definitiva terá seu comando imunizado pela coisa julgada.
Decisões provisórias, serão guarnecidas por outras estabilidades processuais por expressa
determinação do Legislador do CPC/15 (caso da decisão que concede tutela antecipada em
caráter antecedente, cuja resolução será imunizada pela “estabilidade da tutela de urgência
requerida em caráter antecedente”).

20) Por trânsito em julgado, entenda-se, no contexto das decisões que resolvem o mérito, como
a impossibilidade da revisão ou da anulação da última decisão sobre aquela parcela do mérito,
ainda que tal decisão seja de inadmissibilidade do recurso, não substituindo, assim, a decisão
recorrida. Perceba-se, por isso, a possibilidade de a coisa julgada se formar “progressivamente”,
de acordo com o trânsito em julgado (devidamente certificado) de cada capítulo decisório.

21) Quanto ao mérito em sentido estrito (questões principais), assentou-se que se trata de
conceito jurídico-positivo, entendido como: a) o pedido delimitado pela causa de pedir; b) a
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questão relacionada à prescrição ou à decadência; c) a homologação de autocomposição, de
reconhecimento jurídico do pedido ou de renúncia; d) as parcelas não explicitadas na demanda,
mas inclusas no mérito por determinação do Legislador (juros de mora, correção monetária,
despesas processuais e honorários de sucumbência).

22) Há mérito, portanto, tanto no procedimento de jurisdição voluntária quanto no
procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, cujas decisões definitivas
transitadas em julgado serão resguardadas pela coisa julgada material quando verificados os
fatos jurídicos pelo agente credenciado (certificação do trânsito em julgado).

23) No tópico pertinente (“2.3.1.3 Síntese e normas jurídicas completas”), tratou-se de revelar
a estrutura das normas jurídicas completas relacionadas à coisa julgada material.

24) São requisitos para a formação da coisa julgada formal no processo civil individual pátrio:
a) decisão judicial definitiva; b) sobre dadas questões processuais; c) transitada em julgado.

25) Coisa julgada formal e preclusão são fenômenos distintos, embora sejam espécies do gênero
“estabilidade processual”.

26) Por preclusão, compreenda-se o efeito jurídico consistente na perda de uma faculdade (das
partes) ou de um poder (do juiz) de praticar um determinado ato processual no mesmo processo,
que surge com a ocorrência, devidamente verificada pelo agente credenciado, de certos
pressupostos fáticos, quais sejam, a) o decurso de um prazo processual peremptório (para as
partes e excepcionalmente para o Estado-juiz), b) a prática daquele ato anteriormente (pelas
partes e pelo juiz), c) a prática de ato incompatível com o ato que se pretendia realizar (pelas
partes e pelo juiz) ou d) a prática de um ato ilícito (pelas partes e pelo juiz).

27) Por coisa julgada formal, entenda-se o efeito jurídico que vincula as partes e o Estado-juiz
ao respeito (imutabilidade e indiscutibilidade), em processos futuros, do comando (prescrição,
resolução, julgamento) sobre questão processual que inibe a resolução do mérito e dá azo à
extinção (total ou parcial) do processo.
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28) Esclarecendo o emprego da expressão “decisão judicial definitiva”, como dado fático de
possível ocorrência que compõe os antecedentes normativos das normas jurídicas relativas à
coisa julgada formal, apontou-se a incorreção do emprego da locução “sentença terminativa”.

29) Por trânsito em julgado da decisão que resolve questão que impede a análise de mérito,
compreenda-se o momento em que se torna impossível a revisão ou a invalidação da última
decisão judicial sobre aquele capítulo decisório, ainda que tal decisão seja de inadmissibilidade
do recurso, não substituindo, assim, a decisão recorrida.

30) Assentou-se naquele contexto (sobre as questões impeditivas da resolução do mérito) que:
a) o signo “questão” está sendo empregado com o mesmo sentido utilizado pelo Legislador do
CPC/15, não como ponto controvertido (sentido carneluttiano), mas como qualquer ponto
levantado pelas partes ou ainda reconhecido de ofício pelo órgão julgador (controvertido ou
não); b) as questões de que se trata podem ser classificadas como questões de admissibilidade
(ao menos em primeiro grau), de direito processual e preliminares (subordinantes).

31) A respeito da última classificação, que leva em conta o critério da “relação entre questões”,
admitiu-se a possibilidade de que nem sempre tais questões obstam ou inviabilizam o exame
do mérito (hipóteses em que a verificação dos requisitos de admissibilidade ocorra tardiamente
e a decisão de mérito favoreça a quem aproveitaria a decisão de inadmissibilidade).

32) No tópico pertinente (“2.3.2.3 Síntese e normas jurídicas completas”), revelou-se a estrutura
das normas jurídicas completas relacionadas à coisa julgada formal.

33) O Código de Processo Civil de 2015 determina o alargamento do objeto de julgamento (e
não do mérito em sentido estrito – questões principais) sobre o qual recairá a “coisa julgada
sobre a resolução de questões prejudiciais incidentais”, desde que satisfeitos os critérios: a)
decisão judicial definitiva; b) transitada em julgado; c) que resolve questão prejudicial
incidental; d) juízo competente para decidi-la como principal; e) a resolução de que se trata
subordine o julgamento de questão principal; f) a questão seja submetida a contraditório prévio
e efetivo; g) não haja restrição probatória (relevante) ou limitação à cognição exauriente no
procedimento.
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34) Independentemente do ajuizamento de demanda “declaratória” incidental (por cumulação
superveniente de pedidos ou por reconvenção) ou de pedido de resolução sobre questão
prejudicial na própria petição inicial (cumulação originária de pedidos), há a possibilidade de
se formar a “coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial incidental” (atendidos e
verificados os requisitos supramencionados).

35) Frisou-se, oportunamente, que a questão prejudicial tratada só é incidental porque o
Legislador não a prescreveu como questão principal (como fez com as questões prejudiciais da
prescrição e da decadência, que sempre serão principais) e a parte deixou de formular pedido
para que o Estado-juiz também a resolvesse (hipótese em que integraria o mérito em sentido
estrito, constituindo-se em questão principal, conforme o art. 487, I, do CPC/15).

36) A questão prejudicial incidental, para fins de coisa julgada, deve ser premissa necessária e
determinante do resultado do julgamento de mérito. Não é possível a formação de coisa julgada,
por isso, quando: a) a questão prejudicial for decidida desfavoravelmente ao vencedor da
resolução do mérito; b) houver fundamentos cumulativos para a tomada de posição pelo órgão
julgador (questão pode ter sido mencionada apenas como obiter dictum); c) houver resolução
de mérito por decisão homologatória que não resolve a questão prejudicial incidental.

37) O requisito “contraditório prévio e efetivo” é preenchido quando verificado contraditório
qualificado pelo prévio e efetivo exercício de manifestações e utilização dos meios probatórios
adequados, contrapondo-se ao contraditório potencial no qual é apenas possível ou potencial a
manifestação (indispensabilidade apenas da notificação prévia e adequada sobre os atos no
processo), enquanto naquele a efetiva “reação” é necessária para a sua concretização.

38) Desse modo, não deve se concretizar o efeito jurídico “coisa julgada sobre a resolução de
questão prejudicial incidental” diante de revelia, de ausência de manifestação das partes a
respeito do ponto prejudicial levantado de ofício, de impossibilidade de a parte produzir provas
a respeito da questão prejudicial ou de insuficiência do prazo para a adequada manifestação por
motivos alheios à vontade da parte.

39) Também não deve se formar a coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental no caso de existir limitação à cognição exauriente ou restrição probatória relevante
determinada pelo procedimento ou por negócio jurídico processual, ou seja, na hipótese de estar
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vedado um meio probatório necessário à comprovação das alegações da parte a respeito da
questão prejudicial incidental.

40) Não preenchido qualquer dos requisitos constantes da hipótese de incidência, a parte pode
objetar, em processo futuro, a formação da coisa julgada sobre a resolução da questão
prejudicial, valendo-se de objeção de impertinência, objeção de ausência de contraditório,
objeção de cognição insuficiente, objeção de incompetência (mesmo porque, nesse caso, apenas
a aferição por órgãos julgadores competentes para o processamento e o julgamento de processos
futuros poderá dar ensejo à formação da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental).

41) No tópico adequado (“2.3.3.5 Síntese e normas jurídicas completas”), cuidou-se de
demonstrar a estrutura das normas jurídicas completas relativas à coisa jugada sobre a resolução
de questão prejudicial incidental.

42) Foram descritas as três funções (e não “efeitos” ou “eficácias”) da coisa julgada, quais
sejam, negativa, positiva e preclusiva, reformulando-se as suas definições.

43) A “função negativa” da coisa julgada material consiste: a) “na obrigação de a parte
sucumbente no primeiro processo, ao ajuizar demanda em face da parte vencedora, observar a
coisa julgada anteriormente formada sobre a resolução de questão principal, processual ou
prejudicial incidental definitivamente resolvida e imunizada em processo anterior”, correlato
ao “poder-dever do Estado-juiz de exigir a observância da coisa julgada como requisito de
admissibilidade da segunda demanda”; b) “no conteúdo do direito da parte vencedora no
primeiro processo de exigir do Estado-juiz, quando citada no segundo processo (momento em
que passará a integrar a relação jurídica processual), a inadmissibilidade da demanda, por
intermédio da objeção de coisa julgada – exceptio rei judicatae – e, assim, impedir novo
julgamento que afronte a resolução de questão principal, processual ou prejudicial incidental
imunizada anteriormente”, correlato ao “poder-dever de o órgão julgador inadmitir a demanda
ajuizada em confronto com a coisa julgada, que impede a possibilidade de se contornar a derrota
em relação à resolução da questão principal, constante de anterior decisão judicial definitiva
transitada em julgado”.
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44) Opera-se a “função negativa” da coisa julgada material, quando se estiver diante dos
mesmos fatos constitutivos (fatos jurídicos ou jurígenos) da relação jurídica afirmada, de
maneira que diante de outros fatos constitutivos não alegados (componentes de outras causas
de pedir), não haverá restrição a novo julgamento de mérito, já que o mérito não será o mesmo,
ainda que idêntico o pedido.

45) Atua a “função negativa” da coisa julgada formal impondo óbice à admissibilidade de
demanda em que não tenha sido corrigido o vício reconhecido por pronunciamento decisório
definitivo anterior, que deu azo à extinção total ou parcial do processo (não há necessariamente
obstáculo à repropositura de idêntica demanda – considerando os elementos “partes”, “causa
de pedir” e “pedido” – desde que corrigido vício que não diga respeito a nenhum desses
elementos).

46) O critério “mesma demanda” (teoria da tríplice identidade) para o fim de reconhecer a coisa
julgada sobre a resolução de questão prejudicial incidental como fato jurídico impeditivo (do
exame de mérito) não parece ser aplicável, pois a) não há pedido sobre a questão prejudicial
incidental e, além disso, b) a demanda repetida já será obstada pela coisa julgada material.
Todavia, o critério da “identidade da relação jurídica” é perfeitamente empregável.

47) Define-se o conceito de “função positiva” da coisa julgada como o critério prestacional
(norma jurídica abstrata e geral) e a prestação (norma jurídica concreta e individual), ou seja, o
conteúdo do dever jurídico (correlato ao direito subjetivo de titularidade da parte vencedora no
primeiro processo) atribuído ao órgão julgador, consistente na “obrigação de julgar da mesma
maneira questão prejudicial definitivamente resolvida, como questão principal ou como questão
prejudicial incidental, por decisão judicial definitiva transitada em julgado em processo
anterior” (a coisa julgada formal não ostenta função positiva).

48) Por função preclusiva da coisa julgada (que torna inadmissível o emprego, em segunda
demanda, de alegações e defesas não utilizadas no primeiro processo relacionadas à mesma
causa de pedir antes aduzida, com o intuito de contornar a derrota no primeiro processo),
compreenda-se: a) a “obrigação de o réu sucumbente no primeiro processo, ao ajuizar demanda
em face da parte vencedora (autor da primeira demanda), observar a coisa julgada que o
impossibilita de contornar a sua derrota em relação à resolução de questão principal (mais
especificamente, pedido delimitado pela causa de pedir) imunizada”, correlato ao “poder-dever
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do Estado-juiz de exigir a observância da coisa julgada como requisito de admissibilidade da
segunda demanda” (e, em caso de descumprimento da observância da coisa julgada, inadmitila); b) “o conteúdo do direito da parte interessada (autor e vencedor no primeiro processo) de
exigir do Estado-juiz, quando citada no segundo processo (momento em que passará a integrar
a relação jurídica processual), a inadmissibilidade da demanda, por intermédio da objeção de
coisa julgada – exceptio rei judicatae – e, assim, impedir novo julgamento que afronte à coisa
julgada”, correlato ao “poder-dever de o órgão julgador inadmitir a demanda ajuizada em
confronto com a coisa julgada que impede a possibilidade de se contornar a derrota em relação
à resolução da questão principal constante de anterior decisão judicial definitiva transitada em
julgado”.

Capítulo 3 “Os limites objetivos da coisa julgada no novo CPC”

1) Sem resolução, não pode haver decisão (que existirá ainda que não haja fundamentação).
Desse modo, pronunciamentos judiciais nos quais não há resolução (= julgamento ou comando
ou prescrição) não podem ser definidos como pronunciamentos decisórios, senão como
pronunciamentos não-decisórios (despachos).

2) Em atenção aos elementos da decisão judicial (relatórios, fundamentos e dispositivo), a
imunização propiciada pela coisa julgada abrange apenas o elemento decisório (dispositivo)
embora o relatório e os fundamentos permitam a identificação da demanda (partes e causa de
pedir) e auxiliem na determinação da abrangência da coisa julgada, especialmente no que diz
respeito às funções negativa e preclusiva.

3) Não é no campo da “coisa julgada” que ocorre a vinculação no que tange à fundamentação,
mas no âmbito dos precedentes judiciais com “força normativa” (ou “precedentes vinculantes”),
foro em que não há a aplicação da função preclusiva da coisa julgada, em razão da possibilidade
de distinguishing (ratio excipiendi).

4) Novos argumentos, novas interpretações ou novas circunstâncias, enfim, nada disso,
relacionado à(s) mesma(s) causa(s) de pedir ventilada(s) na primeira demanda (ou na
reconvenção), deverá ser admitido para pôr em xeque a conclusão formulada no comando da
decisão judicial definitiva transitada em julgado (ressalvada, por óbvio, a possibilidade de
propositura de demanda rescisória nas estritas hipóteses de cabimento).
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5) De acordo com a abrangência do julgamento (delimitado pela causa de pedir aduzida e
examinada nos fundamentos da decisão) é que se formará (com o ato de aplicação) a coisa
julgada sobre a resolução do órgão julgador, isto é, sobre a tomada de posição expressa
favorável ou negativa a respeito de uma questão em decisão judicial definitiva.

6) Sobre inexatidões materiais e erros de cálculo, firmou-se o entendimento de que o erro
material ou de cálculo se dá no plano do suporte físico em confronto com a significação
construída da conjugação de todos os elementos da decisão. Essa é a chave para estabelecer: a)
o critério de identificação (e de distinção em relação aos demais equívocos) do erro material e
do erro de cálculo; b) o objeto imunizado pela coisa julgada.

7) Para determinar se dado erro se qualifica como material ou como de cálculo (não sendo
imunizado, portanto, pela coisa julgada, que resguarda o comando como conteúdo construído a
partir de um conjunto de suportes físicos enunciados), faz-se necessário verificar se há
“confronto entre o enunciado viciado e os demais enunciados constantes dos elementos da
decisão judicial (relatório, fundamentos e dispositivo) que permitem a construção da
significação” (não há como sondar a intenção do julgador, salvo pelo resultado do processo de
enunciação, ou seja, pelos enunciados constantes da própria decisão).

8) Em caso no qual não seja possível verificar confronto entre o enunciado que se entende como
“equivocado” e demais enunciados que constam da decisão judicial (dos quais se pode extrair
uma significação que destoa do “enunciado equivocado”), então o erro não se qualificará como
“material” ou “de cálculo” (não será possível a correção do erro a qualquer tempo). Transitada
em julgado a decisão judicial, apenas o ajuizamento de demanda rescisória (quando cabível)
poderá corrigir o equívoco não qualificado como “material” ou “de cálculo”.

9) Eis o objeto sobre o qual é conferida a estabilidade denominada coisa julgada: não o “texto
bruto” ou o “texto formal” (plano do suporte físico), mas o comando ou a resolução (plano da
significação) que é possível construir por intermédio de interpretação dos enunciados
relacionados ao dispositivo, examinados em conjunto com os enunciados de todos os elementos
da decisão judicial (art. 489, §3º, CPC/15). Não há apego, portanto, à expressão gráfica, mas à
solução prescrita pelo órgão julgador.
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10) Após a análise da competência para a correção do erro material, concluiu-se que desde que
a retificação opere apenas no plano do “texto formal”, sem desrespeito ao comando judicial
imunizado pela coisa julgada (não se pode inovar e formular novo comando), o Tribunal, ainda
na fase de conhecimento (antes do trânsito em julgado), ou o juízo competente para o
cumprimento definitivo da decisão judicial (após o momento do trânsito em julgado) podem
corrigir o erro material ou de cálculo.

11) A respeito da omissão de julgamento, reiterou-se que conquanto haja decisão sem
fundamentação (que não constituirá, todavia, precedente vinculante, por faltar ratio decidendi),
não pode haver decisão sem resolução. Com o emprego da teoria dos capítulos da decisão, foi
dito que sem resolução de determinada questão, não haverá correspondente capítulo decisório
(ainda que exista “decisão judicial” em relação a outros capítulos nos quais há resolução de
outras questões) e, por conseguinte, não se poderá falar em formação de coisa julgada a respeito
da parte omissa (faltam os requisitos “resolução” e “trânsito em julgado”).

12) Embora diante do CPC/73 o Superior Tribunal de Justiça admitisse o ajuizamento da
demanda rescisória em relação à decisão omissa (por “ofensa literal de dispositivo de lei”),
cientificamente apenas seria possível admitir a renovação do pedido em nova demanda (na linha
de recente precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça), o que é corroborado
pelo enunciado do § 18 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 sobre honorários
advocatícios sucumbenciais omitidos na sentença.

13) A solução a respeito da omissão de julgamento (seja sobre pedido não examinado, seja
sobre ausência de condenação em custas ou em honorários advocatícios sucumbenciais) deve
ser sempre a mesma: cabe à parte, diante da preclusão do direito de exigir o exame no mesmo
processo da questão indevidamente omitida, propor demanda autônoma que a examine e
resolva.

14) A respeito de a coisa julgada limitar-se ao dispositivo da decisão judicial, iniciou-se com a
afirmativa de que, ao menos no curso da vigência do CPC/73, admitia-se sem maiores
problemas que a coisa julgada se preocupa apenas com incompatibilidades ou conflitos práticos
entre julgamentos e, por isso, ela imuniza apenas a resolução judicial, sendo indiferente a
eventuais incompatibilidades lógicas entre os fundamentos de decisões.
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15) Com o novo Código de Processo Civil, especificamente com a prescrição da coisa julgada
sobre a resolução de questão prejudicial incidental, duas correntes já se formam no âmbito da
metalinguagem da Ciência do Direito: a) a coisa julgada recobre, com o novo Código, também
a fundamentação das decisões judiciais, mas restrita a eventuais resoluções de questões
prejudiciais incidentais; b) a coisa julgada permanece restrita ao dispositivo, devendo ser
resolvida em seu âmbito (decisório) a questão prejudicial incidental.

16) Os juristas componentes da primeira corrente parecem ser influenciados pela codificação
anterior, em que havia apenas apreciação da questão prejudicial incidental na fundamentação
para se chegar à conclusão sobre a questão principal.

17) Além disso, acredita-se que os autores que defendem esse posicionamento o fazem com o
intuito de impedir uma aplicação ainda mais restrita do instituto na prática, cujos requisitos são
variados e podem trazer dificuldades de verificação pelo juiz do segundo processo (agente
credenciado).

18) Adicionar requisito (“resolução no dispositivo”) ou qualificar o requisito “resolução sobre
questão prejudicial incidental” com um plus “no dispositivo da decisão judicial definitiva”
diminuiria a probabilidade da ocorrência (e respectiva verificação) do fenômeno da coisa
julgada, especialmente em razão da tradição dos aplicadores do direito positivo acostumados a
dar solução às questões prejudiciais incidentais na fundamentação da sentença.

19) Os argumentos desses juristas podem ainda ser fortalecidos com a não reprodução do inciso
III do art. 469 do CPC/73, cujos enunciados (caput e incisos I, II e III) eram interpretados como
determinantes da exclusão dos fundamentos (como elemento da decisão judicial) do âmbito de
abrangência da coisa julgada.

20) Por outro lado, aqueles defensores da segunda corrente, quando tomam dispositivo em seu
sentido lógico (como comando) e não formal (como lecionava Liebman), acabam por
determinar que se está diante de falso problema.

21) Trata-se de um “falso problema” saber se deve a questão prejudicial incidental ser resolvida
na fundamentação ou no dispositivo, quando se compreende o dispositivo em sentido lógico
(como a resolução, independentemente de seu lócus em relação aos elementos da decisão).
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22) Preferir qualquer opção (constar formalmente dos fundamentos ou constar formalmente do
dispositivo) seria desbordar o caráter descritivo da pesquisa e prescrever solução.

23) Quer se trate de defeito formal a resolução na fundamentação, quer se trate de defeito formal
a resolução no dispositivo, não haverá qualquer prejuízo para a formação da coisa julgada sobre
a resolução da questão prejudicial incidental a adoção de solução dentro de um ou de outro
elemento.

24) Finalmente, destacou-se que a ideia, em sede doutrinária, com maior potencial elucidativo
e que permite uma verificação mais simples, pelo órgão julgador de um processo futuro, da
formação de coisa julgada, é aquela apresentada por Marinoni, Arenhart e Mitidiero (se não
atendidos os requisitos, deve o julgador resolver na fundamentação; se atendidos os requisitos
para a formação da coisa julgada, deve-se resolver a questão no dispositivo formal), com a
mitigação de que se não estiverem no dispositivo formal, há que se buscar na fundamentação
eventuais enunciados que prescrevam a resolução da questão prejudicial incidental e o
atendimento de seus requisitos (inclusive para a formação da coisa julgada).

25) A partir do momento em que se formar a coisa julgada sobre a resolução da questão
prejudicial incidental, o eventual conflito entre julgados passa a ser prático (referente ao
comando), de maneira que se pode afirmar que no âmbito do CPC/15, a coisa julgada continua
a não inibir conflitos lógicos (entre fundamentos) de decisões judiciais (o que está a cargo, por
exemplo, dos institutos da “conexão” e dos “precedentes vinculantes”).

26) Embora não haja necessidade de pedido para a formação de coisa julgada sobre a resolução
da questão prejudicial incidental (incidental justamente por não ser prescrita pelo Legislador
como principal e sobre ela não ter a parte formulado pedido, fazendo com que ela não participe
do mérito em sentido estrito – questões principais), deixa de existir o procedimento incidente
denominado de “ação declaratória incidental” com duas ressalvas: a) possibilidade de
apresentação de reconvenção; b) possibilidade de apresentação de demanda “declaratória”
incidental de falsidade documental por qualquer das partes.

27) Fora tais possibilidades, permite-se ao autor a cumulação posterior de pedido de resolução
da questão prejudicial, tornando-a questão principal, até a citação sem o consentimento do réu
e, após (e até o saneamento do processo), com o consentimento do réu, assegurado o
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contraditório. Após a estabilização da demanda (regra da eventualidade ou Eventualmaxime),
pode o autor manejar outra demanda para o julgamento como questão principal da questão, a
ser distribuída por dependência em relação à demanda já proposta (dever de reunião das
demandas é imposto pela conexão e atua como técnica de flexibilização do procedimento).

28) Sob a ótica do interesse recursal, diferentemente do que ocorre no que tange à verificação
dos requisitos (mais simples) da coisa julgada material e da coisa julgada formal, que pode ser
efetuada, inclusive, por escrivão ou chefe de secretaria, a verificação da coisa julgada sobre a
resolução da questão prejudicial não é tão singela, de maneira que não há como admitir a
“certificação” pela secretaria do órgão julgador como ato de verificação. Apenas a aferição por
órgãos julgadores competentes para o processamento e o julgamento de processos futuros
poderá dar ensejo à formação da coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial
incidental.

29) Entretanto, pode-se admitir a interposição de recurso para que o órgão julgador do primeiro
processo, que se trata do órgão que tem melhores condições de afirmar o preenchimento dos
pressupostos necessários, expressamente enuncie o seu atendimento, viabilizando que a
resolução seja, no processo futuro, acobertada pela coisa julgada.

30) Mas não é possível, todavia, a interposição pelo vencedor (em relação à questão principal)
de recurso para suprir a omissão quanto à resolução de questão prejudicial incidental, tendo em
vista a regra de estabilização da demanda.

31) Caso se admita o desarquivamento do primeiro processo e o seu apensamento ao processo
futuro, para o fim de determinar se a resolução da questão prejudicial foi feita com o
atendimento dos requisitos (examinando-se, inclusive, outros atos processuais que não a
decisão judicial), não haverá interesse recursal para que o órgão julgador do primeiro processo
enuncie o atendimento dos requisitos na fundamentação de sua decisão.

32) No tocante às modificações fáticas supervenientes, destacou-se que a coisa julgada que se
forma sobre o comando a respeito de relação jurídicas instantâneas não é distinta da coisa
julgada que se constitui sobre o julgamento de relações jurídicas continuativas ou sucessivas.
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33) Os limites objetivos são os mesmos em qualquer hipótese e, por isso, outra ou nova causa
de pedir possibilitará outra ou nova pretensão não resolvida pelo julgamento anteriormente
imunizado pela coisa julgada.

34) Não há, propriamente uma limitação temporal da coisa julgada porque ela é indiferente ao
curso do tempo. Ela não resguarda os efeitos da decisão, mas o seu comando (a resolução de
questões principais, de determinadas questões processuais e de questões prejudiciais
incidentais). O que varia no tempo são os efeitos da decisão judicial, nunca a coisa julgada.

35) Nem sequer se pode falar em “revisão” da decisão judicial com a alteração do quadro fático,
pois revisão haveria nas hipóteses de defeitos que viabilizassem o ajuizamento de demanda
rescisória, retirando do sistema jurídico a norma jurídica veiculada imunizada (juízo
rescindente ou rescindendo) e, sendo o caso, formulando-se nova norma jurídica concreta (juízo
rescisório). A demanda “revisional” que poderá ser ajuizada é distinta (seus elementos,
notadamente a causa de pedir, são diversos), de maneira que a sentença (decisão judicial
definitiva) criará norma jurídica concreta que regerá a nova situação sem conflitar com a
primeira norma (que verifica fatos jurídicos diversos).

36) Classicamente se define a relação jurídica permanente (continuativa) como aquela que
nasce de fatos que se prolongam no tempo, determinando que o dever jurídico também se
apresente de forma continuada.

37) Retificando o pensamento clássico, foi dito que o fato jurídico, por se tratar de enunciado
linguístico, ocorre necessariamente em um instante determinado. Só é possível falar em “fato
jurídico” no momento da aplicação normativa (fato jurídico é instantâneo), em que
determinados acontecimentos (estes sim podem ser estados contínuos ou duradouros) são
verificados em linguagem competente pelo agente credenciado, fazendo com que surjam os
efeitos jurídicos (relação jurídica) a ele conectados por imputação.

38) De qualquer maneira, não se nega que possa a decisão judicial prescrever deveres a um
mesmo sujeito (devedor) em relação a outro sujeito (credor), enquanto permanecer determinado
estado ou condição verificados no momento da prolação da comando decisório. São os casos,
por

exemplo,

do

dever

de

pagar

alimentos

(enquanto

presente

o

binômio
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necessidade/possibilidade), aluguéis (de acordo com o “preço de mercado”) ou benefício
previdenciário por incapacidade temporária.

39) Transitada em julgado a decisão judicial definitiva, os comandos decisórios serão
imunizados pela coisa julgada e permanecerão inalterados, inclusive diante de novos
acontecimentos. O que ocorre é que a superveniência dos novos acontecimentos possibilitará a
formulação de nova norma jurídica concreta e individual pelo agente credenciado, a partir da
apresentação de nova demanda, que formule novo pedido baseado em nova causa de pedir, ou
mesmo sem provocação.

40) Não há, como quer a doutrina tradicional, uma cessação automática dos efeitos da sentença
com a simples “mudança do status quo” (regra) e, excepcionalmente, mediante iniciativa do
interessado e nova decisão judicial.

41) A mera ocorrência de um evento (ou “fato social”) no plano do ser é indiferente ao direito
positivo enquanto não ocorra a enunciação em linguagem competente pelo agente credenciado.
Por isso, em qualquer caso de alteração do quadro fático, haverá necessidade de enunciado
linguístico para tornar o “fato superveniente” em “fato jurídico” e criar nova norma jurídica
concreta para regular os novos fatos.

42) A diferença dos casos em que se faz necessária nova decisão judicial para os demais é que
o sistema de direito positivo credencia outros agentes para produzir o novo enunciado que torne
o fato superveniente em fato jurídico, inovando-se o sistema com a veiculação de nova norma
jurídica concreta. Basta pensar no exemplo da cessação do benefício previdenciário (auxíliodoença) pela reaquisição superveniente da capacidade laborativa: haverá necessidade de perícia
médica, cujo resultado deve ser formalizado em documento próprio para que o agente
credenciado (órgão da Agência de Previdência Social Mantenedora) verifique o fato (retomada
da capacidade laborativa) em linguagem competente, tornando-o jurídico e, desse modo,
produzindo-se, como efeito, a cessação do benefício concedido ao segurado.

43) Por último, quanto às relações jurídicas sucessivas, observou-se a possibilidade de a
resolução da decisão judicial não versar apenas sobre uma relação jurídica, mas também sobre
eventuais relações jurídicas que seriam concretizadas com a verificação de fatos similares. Três
são as correntes doutrinárias dedicadas a explicar o fenômeno. Apenas a última trazida
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(defendida, entre outros, por Arruda Alvim) é capaz de dar explicação satisfatória: é o pedido,
delimitado pela causa de pedir, que servirá à delimitação do objeto do julgamento, sobre o qual
recairá a coisa julgada, conferindo-lhe imutabilidade e indiscutibilidade.

44) Utilizando o exemplo do ICMS, se o pedido se limitar à desconstituição/anulação de
lançamento tributário, com fundamento na imunidade do sujeito a quem foi imputado o dever
de pagar o tributo, em caso de procedência do pedido, a linguagem da decisão judicial sobreporse-á à linguagem até então prevalecente (do ato de lançamento tributário), extinguindo a relação
jurídica tributária. O reconhecimento da imunidade do sujeito passivo só poderá ser objeto de
imunização pela coisa julgada se atendidos os requisitos para a formação da coisa julgada sobre
a resolução de questão prejudicial incidental. Do contrário, novas operações de circulação de
mercadorias poderão ser verificadas pelo agente credenciado (para o lançamento) e ensejar o
surgimento de novas relações jurídicas entre Fisco e contribuinte.

45) No caso dado, se o pedido fosse para o reconhecimento da imunidade, aí então, com o
trânsito em julgado (devidamente verificado) da decisão judicial que julgar procedente o
pedido, formar-se-á a coisa julgada material, imunizando o comando decisório que constituiu a
imunidade tributária.

46) Os pedidos, como se pode notar, são diversos, e os limites objetivos da coisa julgada
corresponderão mediatamente a tal diversidade e imediatamente ao objeto de julgamento.
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