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 Coisa julgada: 
 

Coisa julgada tem um tratamento a partir do artigo 502, temos uma mudança muito 
sútil em relação ao conceito de coisa julgada. Denomina-se coisa julgada material a autoridade 
que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito não mais sujeita a recurso. No código 
anterior não dizia que a coisa julgada era uma autoridade, mas sim uma eficácia que tornava 
imutável o conteúdo. A doutrina daquele período já defendia que não se tratava de eficácia, 
mas uma qualidade ou autoridade, não é efeito para se sobrepor ao demais efeitos da sentença, 
existiria o efeito condenatório e supostamente o efeito coisa julgada.  

Tal entendimento acerca de ser um efeito estava errado. Analisando o contexto de 
criação desta norma do Código de 1973, houve um equívoco no trâmite legislativo, tentou-se 
modificar o conceito de coisa julgada para se adequar às ideias de Liebmann, porém, foi o 
oposto, acabaram descaracterizando o conceito do mestre italiano. Coisa julgada passa a ser 
autoridade, com previsão no código. Também eliminaram menção ao recurso ordinário e 
extraordinário que existia no conceito anterior, era desnecessário, como pontuou o professor 
José Carlos Barbosa Moreira “Temas de Processo Civil – 8ª série”.  

A disciplina não foi tão afetada como no código anterior. Temos dispositivos muito 
parecidos com o código anterior, apenas mudanças discretas. O artigo 506 prevê que: a sentença 

faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. No modelo 
anterior, a expressão era um pouco mais ampla, pois abarcava também a vedação ao auxílio. No 
novo código suprimiram esta expressão, só não pode prejudicar, mas pode ajudar. Este cenário 
ocorre em litisconsórcio facultativo unitário.  

Vamos imaginar que a pessoa faz um concurso e fique por um ponto. Esta pessoa 
quer entrar em juízo para anular uma questão. Outro candidato também quer entrar com esta 
pessoa, teríamos litisconsórcio facultativo, mas como é a mesma questão, o mesmo concurso, o 
mesmo réu, o mesmo pedido e causa de pedir, só vai mudar o autor, será unitário. Se anular 
para um deles, será anulado para outro. Neste caso, a doutrina entende que todos que poderiam 
ser litisconsortes e não foram são atingidos pela coisa julgada. O raciocínio é antigo, como prevê 
o professor Liebmann em sua obra, os demais acionistas, por exemplo, que não participaram da 
assembleia seriam beneficiados com a decisão por não terem interesse de agir. Os professores 
Óvídio Batista e Barbosa Moreira falam de ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada. O 
código agora tenta adequar a esta situação.  

Embora tudo esteja muito parecido, o código traz uma grande novidade no artigo 
503, já apresentado na aula de aplicação da lei processual no tempo, quando falávamos do 
artigo 14. O novo código elimina a ação declaratória incidental. No código de 1973, a ação 
declaratória incidental era utilizada quando se tinha uma questão prejudicial.  Não é toda 
sentença que faz coisa julgada, pode-se observar o artigo 504. Por exemplo, quando a pessoa 
processa a INSS para obter benefício previdenciário, vai alegar que era casado e a mulher 
morreu. O juiz afirmará se existiu ou não a união estável e dirá se é procedente ou não o 
pedido. A forma de solucionar a questão prejudicial iria gerar consequências no julgamento da 
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pretensão. A solução que consta na fundamentação não faz coisa julgada, é uma questão 
prejudicial interna.  

Se o interessado quiser transformar a questão prejudicial interna em questão 
principal, pelo antigo modelo, era necessário promover uma ação declaratória incidental, que 
tinha previsão nos artigos 325 e 470 do Código de Processo Civil de 1973. Com isso, 
transformaria a questão prejudicial em principal. O juiz além de fundamentar, deveria chegar 
no dispositivo e falaria que pelo exposto, declara a existência de união estável e condeno o INSS 
a pagar o benefício.  

Contudo, no modelo primitivo este quadro não era possível. O Juiz Federal nestas 
circunstâncias só poderia condenar a autarquia a implementar o benefício, mas quem deveria 
reconhecer a união estável com coisa julgada deveria ser a justiça estadual. Para que a ação 
declaratória tivesse êxito, o juízo deveria ser competente.  

Pelo Novo CPC, como se observa no artigo 1.054 a situação se modifica. Os artigos 
5º, 325 e 470 do Código de Processo Civil de 1973 somente continuam em vigor para os 
processos que foram iniciados na vigência do Código de 1973. Para esses processos mais 
antigos, ainda existe a possibilidade de promover uma ação declaratória incidental.  

 Para os novos processos, aplica-se o artigo 503, §1º, que prevê: é mais simples, se 
houver uma questão prejudicial interna, se o juízo for competente, se houver contraditório 
prévio, além disso, se não houver restrição probatória no procedimento, o juiz 
automaticamente, já pode solucionar a questão prejudicial e incluí-la no dispositivo, como se 
fosse questão principal. Pelo novo código, o Juiz Federal, no caso exemplificado, não terá 
competência para julgar, apresentará como motivação, que não fará coisa julgada, apenas estará 
no dispositivo a concessão do benefício.  

É possível ter, no juízo estadual, uma demanda, em vara única, em que o autor pede 
alimentos, a causa de pedir seria a paternidade. Tem-se uma demanda prejudicial, no caso, se a 
pessoa seria ou não pai, contando com um contraditório prévio. O juízo será competente e não 
haverá restrição probatória. A restrição probatória se dará quando tem mandado de segurança, 
Juizado Especial, em que não são admitidos todos os meios de provas. O réu é citado. No 
momento em que o juiz vai sentenciar, ele se utiliza do artigo 503, §1º e enfrenta a questão da 
paternidade, colocando no dispositivo. Ou seja, ele julga procedente para declarar a 
paternidade e condenar em pagar alimentos. Neste cenário, o autor que estava esperando 
alimentos, poderá ser surpreendido com a questão da paternidade, assim como o réu, que 
poderá alegar que se defendeu apenas da questão dos alimentos. O artigo 503, §1º permite que 
seja feito de ofício pelo juiz. Para agir, precisa observar os requisitos: o juízo precisa ser 
competente, não poderá existir restrição probatória e o contraditório deve ser prévio.  

É interessante observar que o juiz pode colocar de ofício, mas para alguns autores se 
trata de um pedido implícito, os pedidos não precisam estar na inicial e o juiz ainda assim 
precisa se posicionar textualmente sobre o tema. A doutrina do professor Cássio Scarpinella 
Bueno e do professor Alexandre Câmara defendem esta ideia do pedido implícito. Para esta 
norma dar certo, o juiz precisa fazer o dispositivo, o autor não pediu por não querer, se quisesse 
teria feito o pedido expresso do pedido de paternidade.  O réu está habituado a se defender do 
que foi pedido. O pedido delimita a ação do juiz. Este artigo acaba fomentando insegurança 
jurídica. Este artigo, ao que parece, terá uma interpretação bem restritiva, somente se o 
magistrado agir e colocar no dispositivo; ferirá até a inércia com este dispositivo.  

 

 Liquidação de sentença: 
 

A temática possui previsão entre os artigos 509 e 512. A liquidação deve ocorrer 
quando a sentença foi ilíquida, isto é, quando for genérica, seu objeto não for determinado. Já 



 

 

 
 
 

 

Resumo elaborado pela equipe de monitores. Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a 

reprodução e quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

no código anterior, depois da reforma de 2005, estávamos habituados com duas fases, fase de 
conhecimento e execução. Eventualmente, tinha-se uma fase intermediária, uma etapa de 
liquidação.  

Teríamos a primeira fase encerrada com a prolação de uma sentença, depois 
teríamos o início da fase de liquidação. A sentença deve sempre ser certa, mas o objeto nem 
sempre é certo, a liquidação serve para que a sentença deixe de ser genérica. A obrigação sendo 
líquida; haverá um título executivo que indicará a obrigação com líquida, certa e exigível. Esta 
liquidação não sofreu tanto ajustes, os grandes foram feitos na reforma de 2005 do código de 
1973. 

 Temos a manipulação que deve ser iniciada depois do requerimento do interessado. 
Ela não é necessária para a apuração de valores em relação a meros cálculos aritméticos, 
dispensando a liquidação, como se vê no artigo 509, §2º: quando a apuração do valor depende 
apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o que prevê a sentença, com 
a ressalva de que pelo Novo CPC, caberá ao CNJ programa de atualização financeira. Lê-se no 
artigo 509, §3º: o CNJ disponibilizará programa de atualização financeira. Esta planilha é 
importante, pois o código é mais exigente, como se vê no artigo 524, a planilha deverá conter o 
índice de correção, os juros e as respectivas taxas, termo inicial e final da incidência dos juros, a 
capitalização dos juros. Alguns tribunais permitem que se tenha acesso à planilha, para os que 
não disponibilizaram o ônus seria do CNJ.  

Na liquidação houve uma pequena mudança de nomenclatura, tinha-se a liquidação 
por artigos e a liquidação por arbitramento. Agora, com o Novo CPC, tem-se a liquidação por 
arbitramento e a liquidação em procedimento comum. A mudança do código se dá, portanto, 
pela extinção da liquidação por artigos. A liquidação por arbitramento consiste na nomeação de 
um perito, que tenha conhecimento técnico, nesta determinação do objeto. A liquidação em 
procedimento comum consiste na necessidade de trazer fato novo ao processo. No código 
anterior, constava a possiblidade de que em relação à decisão da liquidação comportaria agravo 
de instrumento. Com o novo código o agravo não acabe apenas em relação à decisão final da 
liquidação, mas sim contra qualquer decisão de liquidação, como se vê no artigo 1.015.  

 

 Cumprimento de sentença:  
 

Os planos de aula de faculdade se baseiam na ideia de reunir os procedimentos de 
execução, o que não é feito pelo novo código. O novo código separa o cumprimento de sentença 
da execução por título extrajudicial. O cumprimento de sentença depende de que o credor tenha 
um título executivo judicial, previstos no artigo 515. O I do artigo 515 prevê que: é título 
executivo judicial decisão proferida em processo civil que reconheça a exigibilidade de 
obrigação de fazer, não fazer, paga, não pagar. Decisão é o gênero que abrange acórdão, 
decisão monocrática, sentença, que enseja a realização da execução. Não são gerados problemas 
quando se tem a possibilidade de execução de decisão interlocutória.  

Quando você executa as decisões que executam as astreintes, quando executa 
alimentos provisórios não há problema. Já estudamos anteriormente a decisão antecipada de 
mérito, que cria uma decisão e permite sua execução. O código apresenta o gênero decisão, 
permitindo o seu cumprimento. O artigo 515, I não fala que só pode executar decisão 
condenatória, apenas decisão proferida que reconheça, não precisa vir expresso, o dever de 
pagar é correlato. Este dispositivo teve a sua aplicação em situação vivenciada no Judiciário, no 
sentido de que o contribuinte que paga tributo a mais. Se ele conseguir a repetição do indébito, 
demorará muito para receber em precatórios.  

Talvez, seria melhor ingressar com uma ação que deseja a declaração de existência 
de dívida. Neste caso, se declara a existência, pode pegar e fazer uma compensação, pois 
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continuará gerando fato gerador; seria mais rápido. Pode ser que exista decisão reconhecendo o 
crédito, a compensação de obrigação tributária exige lei específica. Neste momento, o 
contribuinte descobre que dependendo do caso precisa ser o mesmo tributo, em alguns casos, 
há patamares que restringem. Na verdade, seria melhor ir através de precatórios. A sentença 
não condenou a Fazenda Pública a pagar, apenas declarar a existência de dívida.  

Nos II e III do artigo 515, que se leem: II - a decisão homologatória de 
autocomposição judicial; III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de 
qualquer natureza. Qual a diferença entre estes incisos? Um cenário se dá quando temos o 
processo e em seu curso temos um acordo, que é homologado pelo juiz (artigo 515, II). Em outro 
contexto, não temos processo, as partes entram em acordo e ingressam no Judiciário visando à 
homologação deste acordo, é um procedimento de jurisdição voluntária (artigo 515, III). Esta 
hipótese tem ocorrido com mais frequência. Algumas seguradoras, por exemplo, estão pagando 
apenas parte do valor, mas exige que se entre na justiça e seja homologado o acordo. A parte 
pensa que não será produzida coisa julgada por se tratar de jurisdição voluntária, podendo 
depois ingressar no Judiciário para exigir a diferença.  

O artigo 1.011 do Código de Processo Civil de 1973 não foi reproduzido no novo 
diploma legal. Desse modo, busca-se mostrar que jurisdição voluntária faz coisa julgada. Nestes 
casos, essa tese é uma clara lesão de direito do consumidor, para receber precisa homologar 
acordo e ainda estará impedido de cobrar a diferença.  

O IV do artigo 515 dispõe - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em 

relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. No 
inventário, por exemplo, ficou definido que o imóvel pertencerá a determinado herdeiro. Quem 
está no imóvel não participou do inventário, é um terceiro. O formal de partilha não é título 
judicial para tirar terceiro do imóvel, diferente seria se quem ocupasse o imóvel fosse outro 
herdeiro. Desse modo, só será título judicial em relação aos que participaram do processo.  

O V do artigo 515 é uma novidade, pois era considerado título extrajudicial, com o 
novo código é tratado como título judicial. Tal dispositivo prevê: o crédito de auxiliar da 
justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão 
judicial. Em alguns casos, o perito, por exemplo, alegava que o honorário seria no valor de três 
mil reais. O juiz manda homologar o valor a ser pago pela parte ao perito. A parte acaba não 
pagando ao perito, que pega esta decisão como título judicial. O juiz costuma homologar esses 
cálculos em decisão interlocutória.   

Já o VI prevê: a sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a pessoa foi 
vítima de um crime de dano, a pessoa normalmente contrata um advogado pedindo o 
ressarcimento do dano. Contudo, poderá fazer do modo mais difícil, esperando a polícia 
investigar, o Ministério Público denunciar, o juiz sentenciar na esfera penal, espera o trânsito 
em julgado. O autor pede uma liquidação na esfera cível. Embora esta liquidação pudesse ser 
feita na esfera penal, os juízes não aplicam.  

Temos também a possibilidade de execução da sentença arbitral, como se vê no 
artigo 515, VII. Alguns autores acabam defendendo que arbitragem não é equivalente 
jurisdicional, mas jurisdição, pois a sentença do juiz arbitral tem a mesma força de uma 
sentença judicial.  Contudo, ainda que o arbitro condene alguém a fazer algo, não há constrição, 
tem um caráter privatista, mas não é jurisdição, que é dizer e efetivar o direito. O Judiciário que 
fará penhora e expropriação.  

Temos também os VII e IX: VIII - a sentença estrangeira homologada pelo 
Superior Tribunal de Justiça; IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do 
exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. O procedimento de 
homologação de sentença estrangeira não possui mais este nome, como se vê nos artigo 960 a 
965 do Novo CPC, será denominado de homologação de decisão estrangeira.  
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Este artigo 515 previa em seu X que seriam títulos judiciais as decisões do tribunal 
marítimo, mas foi vetado pela Presidente. Tribunal Marítimo, apesar do nome não integra o 
Poder Judiciário, sendo correto o veto. Este veto deixou uma sequela no artigo 516, III, que se lê: 
o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença 
arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Quando 
fala em Tribunal Marítimo, é preciso desconsiderar. Como não é possível veto parcial, precisa 
ser total, ou seja, preferiram manter o artigo 515, III, mas esta menção deverá ser 
desconsiderada.  

O artigo 516 estabelece como identificar o órgão jurisdicional competente ou a base 
territorial competente para o cumprimento da sentença. Neste artigo, se lê: Art. 516. O 
cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência 
originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Vê-se ainda no 
parágrafo único: nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do 
atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à 
execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, 
casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.  

Por exemplo, o caso começou em primeira instância, será executado em primeira 
instância. Contudo, de acordo com o parágrafo único, cabe a possibilidade de escolha, o credor 
pode escolher em qual base territorial pretende executar o título executivo judicial. A escolha é 
unilateral, cabendo apenas ao credor, entre as opções dadas pelo legislador. Por exemplo, tem-
se uma sentença que condena o réu a obrigação de pagar, pode executar no órgão jurisdicional, 
onde o réu é domiciliado, onde o réu possui bens. Neste cenário, é atendido ao interesse do 
credor. 

 Embora se tenha o princípio do menor sacrifício do executado (artigo 805 do Novo 
CPC), tem-se que o processo é dialético e a isonomia é prevista no artigo 7º do Novo CPC, assim 
como na Constituição. O artigo 797 apresenta este princípio do interesse do exequente, 
manifestado pelo parágrafo único do artigo 516.Caso o devedor não concorde, no momento 
certo apresentará impugnação, não pode discordar da escolha, mas se o autor escolhe fora das 
opções se tem uma incompetência absoluta superveniente, como se vê no artigo 5254, §1º, VI. 


