
SUMÁRIO 

LILIAN PATRUS MARQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO CRÍTICA AO ESTUDO DOS LIMITES 

OBJETIVOS DA COISA JULGADA 

 

 

 

MESTRADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

São Paulo 

2014



ii 
 

 
 

LILIAN PATRUS MARQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO CRÍTICA AO ESTUDO DOS LIMITES 

OBJETIVOS DA COISA JULGADA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de 

pós-graduação stricto sensu da Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, 

como requisito parcial para a obtenção de 

título de Mestre em Direito. 

 

 

 

ORIENTADOR: PROF. DR. PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON 

 

 

 

 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

São Paulo 

2014 



iii 
 

 
 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo discorrer sobre os limites 

objetivos da coisa julgada e sobre sua eficácia preclusiva de forma crítica. Vive-se um 

momento de desconforto com relação ao instituto da coisa julgada material, na medida 

em que a estreiteza de seus limites objetivos permite o surgimento de decisões 

incompatíveis do ponto de vista lógico, e a eternização de determinado conflito de 

interesses, por meio do fracionamento da lide em diversos processos. O ordenamento 

jurídico brasileiro define os limites objetivos da coisa julgada com referência ao objeto 

da sentença e, indiretamente, ao objeto litigioso do processo. Essa opção denota que o 

sistema, em última análise, atribui às partes o poder de definir os contornos da coisa 

julgada, a despeito do forte interesse público que norteia o instituto. Com base nessas 

razões, alguns países europeus, cujos sistemas processuais foram construídos sob a 

tradição romano-germânica, têm, recentemente, procurado revisitar e redimensionar os 

limites objetivos da coisa julgada. Assim, este trabalho se debruça sobre possíveis 

alterações do sistema brasileiro, tanto para que a coisa julgada estenda-se aos 

fundamentos necessários da decisão, bem como para que a eficácia preclusiva da coisa 

julgada seja ampliada para abranger as causas de pedir que poderiam ter sido deduzidas 

na petição inicial e, no entanto, foram omitidas pelo autor. Tais mudanças são 

analisadas em prestígio à segurança jurídica e à economia processual, mas sem olvidar 

das discussões pretéritas, travadas desde o século XIX a respeito do tema. Algumas 

propostas de mudança dos limites objetivos e da eficácia preclusiva da coisa julgada, 

apesar de visarem a aumentar a segurança jurídica, paradoxalmente, podem ter efeito 

oposto, gerando ainda mais insegurança. Considera-se também a possibilidade de 

eventual mudança incrementar demasiadamente a complexidade dos litígios em que se 

discuta a existência de coisa julgada em seu sentido positivo e negativo. Esses 

inconvenientes de ordem teórica e prática são considerados nesta dissertação, bem 

como os impactos de eventual mudança sobre institutos correlatos à coisa julgada, 

especialmente o objeto do processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Coisa julgada – limites objetivos – eficácia preclusiva – objeto 

litigioso do processo 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to critically discuss the objective limits of 

res judicata and its preclusive efficacy. We are living a time of discomfort in relation 

to the legal procedure of res judicata, to the extent that the narrowness of its objective 

limits enables the appearance of judgments that are incompatible from the logical 

viewpoint and the perpetuation of a certain conflict of interests, by means of the 

fractioning of the case in several proceedings. The Brazilian legal system defines the 

objective limits of the matter adjudged in relation to the judgment purpose and, 

indirectly to the litigation purpose of the proceeding. This option means that the system 

ultimately attributes to the parties the power to define the outlines of res judicata, 

despite the strong public interest that guides the legal procedure. Based on those 

reasons, some European countries the procedural system of which was built under the 

Roman-Germanic tradition have recently sought to revisit and reshape the objective 

limits of the matter adjudged. Accordingly, this work looks at some possible changes to 

the Brazilian system so that the matter adjudged is extended to the necessary grounds 

of the judgment, as well as to enable the preclusive efficacy of the matter adjudged to 

be expanded in order to reach the causes of action that could have been stated in the 

complaint but were omitted by the plaintiff. Such changes are analyzed with 

consideration for the legal certainty and procedural enhancement but without forgetting 

the past discussions conducted in the 19th century about the matter. Some proposals for 

change of the objective limits and of the preclusive efficacy of res judicata, although 

aiming at increasing legal certainty, paradoxically may have the opposed effect, 

generating even more uncertainty. It is also considered that an occasional change may 

excessively increase the complexity of those litigations where the existence of the res 

judicata is discussed in its positive and negative meanings. Those theoretical and 

practice inconveniences are taken into account in this paper, as well as the impacts of 

any change to the legal procedures related to the res judicata, especially the purpose of 

the proceeding. 

KEY WORDS: Res judicata – objective limits – preclusive efficacy – claim  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Escopo do trabalho 

A coisa julgada já foi objeto de vastíssima discussão envolvendo 

praticamente todos os seus aspectos e desdobramentos. Uma célebre frase de 

Chiovenda ilustra com perfeição o extenso debate que já se travou sobre o tema. Em 

excelente ensaio, o mestre italiano iniciou sua exposição da seguinte forma: “sobre a 

coisa julgada direi pouca coisa e muito brevemente; porque sobre o vastíssimo tema 

resta agora pouco a dizer que não seja inútil”1. 

No que se refere à temática dos limites objetivos da coisa 

julgada, de fato, há séculos discute-se qual ou quais partes da decisão devem ficar 

imutáveis e imunes a ataques após o trânsito em julgado. Também muito já se escreveu 

sobre o alcance que se deve dar à eficácia preclusiva da coisa julgada. 

A despeito de tão vasta discussão, ainda predomina certo 

desconforto com relação ao tema. É inquestionável que a coisa julgada está diretamente 

ligada à segurança jurídica e à paz social2. Contudo, seus contornos objetivos nem 

sempre coadunam com esse escopo. Por esse motivo, acreditamos que ainda se possa 

travar discussão útil e profícua a respeito dos contornos da res iudicata.  

O ordenamento processual brasileiro circunscreve os limites 

objetivos da coisa julgada ao dispositivo da decisão que, por sua vez, contém a resposta 

                                                           
1
 Sulla cosa giudicata, Saggi di diritto processuale civile, vol. II, Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1993, p. 

399. Tradução livre do seguinte excerto: “Della cosa giudicata dirò poche cose ed assai brevemente; 

perchè sul vastissimo tema poco ormai resta a dire, che non sia inutile”. 

2
 Chiovenda observa que a coisa julgada não está ligada ao interesse de justiça, mas sim de segurança 

jurídica, na medida em que, se considerado apenas o interesse de busca da decisão que melhor se 

aproxime do conceito de justiça, permitir-se-ia discussão indefinida de determinada controvérsia. São 

outros interesses que demandam a colocação de um ponto final à atividade judiciária, como 

oportunidade e observância da utilidade social. (Sulla cosa giudicata, Saggi di Diritto Processuale 

Civile, p. 400).  
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dada ao pedido. Todas as demais questões discutidas ao longo do processo e decididas 

na sentença servem apenas de suporte ao dispositivo e podem ser novamente objeto de 

debate e acertamento em posterior demanda judicial (CPC, arts. 468 e 469). 

Nota-se que há um encadeamento lógico e uma fortíssima 

vinculação no sistema atual entre objeto do processo, objeto da sentença e limites 

objetivos da coisa julgada. A disciplina do instituto é, portanto, de caráter 

eminentemente privatístico. É cediço que a definição dos lindes da res iudicata é 

confiada integralmente às partes, únicas responsáveis por delimitar o objeto litigioso do 

processo, apesar do forte interesse público inerente ao instituto. 

Tal circunstância permite, outrossim, o fracionamento da lide em 

diversos processos, levando determinado conjunto de fatos a ser objeto de sucessivos 

acertamentos, não só eternizando o conflito, mas abrindo espaço para o surgimento de 

decisões contraditórias. 

Nesse contexto, apesar de tudo que já se disse sobre a coisa 

julgada, esse desconforto em relação ao instituto tem motivado um movimento, em 

diversos países de tradição romano-germânica, de revisitação dos contornos da res 

iudicata. 

Tal mudança tem sido orientada pela busca de economia 

processual3, de modo a possibilitar o fim da litigância repetitiva e desnecessária, bem 

como da segurança jurídica já ressaltada acima, tendo sempre em mente que o 

propósito de uma demanda judicial não é apenas obter uma decisão materialmente 

justa, mas que ponha fim definitivo à controvérsia. 

Este trabalho terá por escopo precípuo a análise crítica desse 

movimento contemporâneo de redimensionamento objetivo da coisa julgada material. 

                                                           
3
 A coisa julgada, além de garantir a o fim do litígio e a certeza do direito declarado no processo, representa 

também uma resposta do ordenamento positivo à exigência de economia processual. Essa questão será 

melhor abordada adiante. A respeito, cf.: COMOGLIO, Luigi Paolo. Il principio di economia 

processuale, tomo II, Padova: Cedam, 1982, p. 107 a 133.  
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Busca-se também investigar se há alternativa ao regramento vigente a respeito dos 

limites objetivos da coisa julgada que se amolde bem ao nosso ordenamento 

processual, solucionando as inconsistências verificadas, sem impactar negativamente 

em outros institutos correlatos à coisa julgada, como o objeto litigioso do processo. 

Para tanto, após uma brevíssima exposição sobre o conceito de 

coisa julgada e noções gerais sobre o tema (capítulo 2), propomo-nos a investigar 

inicialmente o regramento em vigor no direito brasileiro a respeito dos limites objetivos 

da coisa julgada material (capítulo 3). Considerando o estreito liame entre este instituto 

e o objeto do processo, em seguida abordaremos este tema visando justamente aos 

pontos de contato entre causa de pedir, pedido e limites objetivos da res iudicata 

(capítulo 4). 

Também merecem apreciação as raízes históricas dos atuais 

contornos da coisa julgada material, a fim de que se possam compreender quais as 

influências e fatores foram determinantes para sua conformação. Como a controvérsia é 

antiga na ciência processual, não se pode deixar de considerar a experiência pretérita, 

com especial destaque para a dicotomia entre as influências romana e germânica 

(capítulo 5). 

Como dito acima, diversos ordenamentos de tradição romano-

germânica têm se debruçado nas últimas décadas sobre os limites objetivos da coisa 

julgada, visando a buscar alternativas que ponham fim ou ao menos minimizem o 

desconforto e as incongruências a respeito do tema. Por isso, o capítulo 6 tem por 

objeto breve análise de ordenamentos estrangeiros com foco nos diferentes regimes 

para os limites objetivos da coisa julgada material. 

Por fim, serão abordadas as diferentes propostas de mudança dos 

contornos da res iudicata em confronto com o ordenamento processual brasileiro, 

destacando os pontos positivos e negativos de cada proposta (capítulo 7).  

É importante ressaltar que este trabalho tem por objeto apenas o 
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estudo dos limites objetivos da coisa julgada no processo civil, de conhecimento e de 

natureza individual contenciosa. Ficam, portanto, excluídas da análise as disciplinas 

dos processos penal e trabalhista; e, no âmbito do processo civil, tampouco serão 

abordados os processos de jurisdição voluntária, processos de execução, cautelares e 

processos coletivos. 

Do mesmo modo, os esforços estão concentrados apenas na 

coisa julgada material, formada sobre a sentença de mérito. Não foram objeto de estudo 

decisões interlocutórias, sentença parcial, questões de mérito decididas fora da sentença 

e resolução de questões puramente processuais.  
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3 CONCLUSÕES 

 

A coisa julgada material é afeta apenas à sentença de mérito e 

confere imutabilidade e indiscutibilidade ao conteúdo da decisão. Os limites objetivos 

determinam a extensão do que ficará imunizado após o trânsito em julgado. 

Estabelecidos os contornos da coisa julgada, sua vinculatividade se expressará por 

meio dos efeitos negativo e positivo. O primeiro impede a propositura de demanda 

idêntica à que já foi julgada, ao passo que o efeito positivo vincula o julgamento de 

processos futuros em que a questão decidida apresente-se como prejudicial. 

Tradicionalmente, os limites objetivos da coisa julgada se 

circunscrevem à decisão acerca do pedido formulado em caráter principal, seja na 

petição inicial, reconvenção, ação declaratória incidental e determinadas intervenções 

de terceiros. Por conseguinte, os motivos da decisão não ficam acobertados pela coisa 

julgada material. 

Esse posicionamento foi construído sob forte influência do 

princípio dispositivo, no sentido de que haveria um encadeamento logico inafastável 

entre objeto do processo, objeto da sentença e limites objetivos da coisa julgada. Por 

esse motivo, os contornos da res iudicata no direito vigente devem ser estudados em 

conjunto com o objeto litigioso do processo. 

Entretanto, esse liame entre objeto litigioso do processo e limites 

da coisa julgada não é algo inafastável. A coisa julgada e seus contornos são questões 

de política legislativa. Deve ficar imunizado, portanto, o que a lei determinar.  

Essa premissa permite que se faça uma revisitação dos limites 

objetivos da res iudicata na tentativa de ampliar sua abrangência. O estabelecimento de 

contornos extremamente restritivos para a coisa julgada não se coaduna com o forte 

interesse público que norteia o instituto. Sob essa ótica e considerando o princípio da 
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economia processual, é desejável que a coisa julgada possa imunizar uma parcela maior 

da sentença e não apenas o dispositivo. 

Qualquer tentativa de redimensionamento dos limites objetivos 

da coisa julgada não pode ser feita sem considerar a evolução histórica do tema, 

especialmente a dicotomia entre o direito romano e o direito dos povos bárbaros da 

Idade Média, que exerceram grande influência nos modernos ordenamentos 

processuais. Igualmente, não se pode deixar de analisar a experiência estrangeira. 

A partir da perspectiva histórica e do direito comparado 

cogitam-se neste trabalho as seguintes opções para ampliar os limites objetivos da coisa 

julgada: a) extensão da coisa julgada às questões decididas na motivação da sentença; e 

b) alargamento da eficácia preclusiva da coisa julgada para aplicá-la também ao autor, 

a fim de que, após o trânsito em julgado, o demandante que tiver sucumbido fique 

impedido de ajuizar demanda com mesmo pedido e causa de pedir diversa; exceto nos 

casos em que a causa petendi for constituída por fatos supervenientes ou que só 

chegaram ao conhecimento da parte após a formação da coisa julgada. 

A extensão da coisa julgada à questão prejudicial deve ser 

analisada a partir de balizas distintas em relação àquelas que embasavam o art. 287 do 

Código de Processo Civil de 1939. A melhor proposta nesse sentido é a que transporta 

o regramento estadunidense referente ao instituto da issue preclusion para o 

ordenamento brasileiro. A doutrina da issue preclusion adota determinados requisitos 

que garantem a imunização pela coisa julgada apenas de questões decididas com 

cognição exauriente e sobre a qual as partes tenham se debruçado vigorosamente, com 

exercício exaustivo do contraditório.  

Embora a solução adotada pela issue preclusion seja 

irrepreensível do ponto de vista da técnica processual, ela apresenta alguns 

inconvenientes práticos que desaconselham sua transposição para o direito brasileiro. 

Seus requisitos devem ser analisados sempre diante do caso concreto e essa tarefa pode 

se revelar demasiadamente complexa, demorada, dispendiosa e, portanto, 
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desproporcional ao resultado almejado e obtido. Em outras palavras, embora a solução 

seja capaz de ampliar os contornos da res iudicata e minimizar o risco de decisões 

contraditórias, em contrapartida, ela aumenta a complexidade do processo em que se 

discuta a aplicação da issue preclusion, prejudicando a celeridade processual.  

No que se refere à segunda alternativa para alargamento das 

questões imunizadas após o trânsito em julgado, ela se mostra muito mais adequada ao 

nosso ordenamento. A extensão da eficácia preclusiva da coisa julgada ao autor nada 

tem de inconstitucional, porquanto apenas a proibição de se deduzir em juízo algum 

pedido não julgado feriria o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional 

expresso no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição.  

A vedação em se utilizar determinada causa de pedir não 

invocada anteriormente para embasar nova demanda deve ser interpretada como 

simples ônus processual. Ressalte-se que a regra só se aplicaria aos casos em que a 

parte autora tinha plenas condições de invocar, no primeiro processo, a causa petendi 

omitida e não o fez.  

Este estudo não propõe regramento semelhante àquele adotado 

na Espanha pela Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), editada no ano 2000. O 

regramento espanhol interfere diretamente na disciplina do objeto litigioso do processo, 

na medida em que cria o chamado objeto virtual do processo, formado pelo pedido 

efetivamente deduzido e por todas as causas de pedir que poderiam ter sido 

apresentadas e, no entanto, restaram omitidas. Na Espanha, o simples ajuizamento da 

demanda já preclui a possibilidade de invocar, em demandas distintas, causas de pedir 

não deduzidas na petição inicial. 

Essa disciplina interfere diretamente nos elementos que 

delimitam o objeto litigioso do processo. Como os efeitos preclusivos são sentidos 

antes mesmo do trânsito em julgado, a disciplina espanhola do objeto real e objeto 

virtual do processo não se harmoniza com a teoria dos triae eadem, apresentando 

afinidade muito maior com a tese de Schwab que afirma ser o pedido o único 
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responsável por delimitar a pretensão processual. A consequência da aplicação da 

teoria de Schwab é a mesma visada pelo art. 400 da LEC: ficam imunizadas todas as 

causas de pedir aptas a sustentar o pedido formulado, na medida em que eventual 

mudança nesse elemento não possibilita a formação de uma demanda distinta. 

A proposta feita neste trabalho como alternativa para o direito 

brasileiro, por outro lado, tem como pressuposto a desvinculação entre o objeto do 

processo e os limites objetivos da coisa julgada. Desse modo, o objeto litigioso do 

processo continuaria a ser delimitado pelos pedidos e pelas causas de pedir 

efetivamente deduzidos na petição inicial. Esses elementos seriam responsáveis por 

orientar a defesa do réu e atividade do juiz, tal como vigora no sistema do Código de 

Processo Civil de 1973. Ao autor também seria vedado alterar o pedido e a causa de 

pedir após a citação do réu. Enquanto a sentença não transitar em julgado, o autor 

poderia propor quantas demandas desejasse com o mesmo pedido, alterando apenas a 

causa de pedir. Entretanto, após o trânsito em julgado, as causas de pedir omitidas não 

poderiam fundamentar uma nova demanda em caso de improcedência da primeira, 

exceto se a causa de pedir for superveniente ou desconhecida. 

Entendemos que essa alternativa não apresenta nenhum 

inconveniente de ordem teórica e prática e, em contrapartida, minimiza em parte o 

desconforto decorrente do regime privatista e restritivo dos limites objetivos da coisa 

julgada material. A medida atenderia também aos postulados da economia processual, 

efetividade do processo, igualdade entre as partes e ainda diminuiria o risco de decisões 

contraditórias. 
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