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CAP. I – INTRODUÇÃO

1. limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada: primeira aproximação
e relação entre os institutos

É corrente na doutrina a afirmação de um estreito encadeamento lógico
entre objeto do processo, objeto da sentença e limites objetivos da coisa julgada.
O objeto do processo é definido pela demanda do autor, podendo ser ampliado
por demanda do réu (reconvenção, denunciação da lide...) ou de terceiro que apresente
intervenção (oposição, intervenção litisconsorcial voluntária...). Ao traçar o objeto do
processo, a demanda apresenta ao juiz a crise de direito material que deverá ser
solucionada no julgamento da causa e, em conseqüência, determina o objeto da sentença.
O encadeamento lógico é concluído com referência à função da coisa julgada de impedir
o novo julgamento de uma causa já decidida, que circunscreve os limites objetivos
da coisa julgada ao objeto da sentença.1
A definição do objeto do processo com referência à demanda impõe
a menção à amplamente difundida teoria dos três eadem, que identifica a demanda por
suas partes, pela causa de pedir e pelo pedido. Apesar das críticas que podem ser
apresentadas à teoria, reconhece-se de forma generalizada que ela fornece ao menos uma
boa hipótese de trabalho, apta a resolver a maioria dos problemas pertinentes
à identificação da demanda.2 CRUZ E TUCCI entende ser necessário em alguns casos aplicar
a teoria da identidade da relação jurídica subsidiariamente à teoria dos três eadem para
1

. Cf. CERINO CANOVA, “La domanda giudiziale e il suo contenuto”, pp. 116-117; CONSOLO, “Domanda
giudiziale”, n. 6, p. 56 e n. 8, p. 60; DINAMARCO, “O conceito de mérito no processo civil”, n. 119,
pp. 273-276; HEINITZ, I limiti oggettivi della cosa giudicata, n. 11, p. 129; LIEBMAN, “Giudicato”, n. 6.1,
p. 12; MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cap. I, n. 1, pp. 9-10; PROTO PISANI, Lezione di
diritto processuale civile, cap. II, n. 5, pp. 58-59; SCHWAB, Der Streitgegenstand in Zivilprozess, § 12,
p. 188. Sobre a irrelevância da defesa para a delimitação do objeto do processo, cf. BONDIOLI,
Reconvenção no processo civil, n. 5.1, p. 26; FABBRINI, “L’eccezione di merito nello svolgimento
del processo di cognizione”, n. 9, pp. 369-370; HEINITZ, I limiti oggettivi della cosa giudicata, n. 13,
pp. 144-145.

2

. Cf. GRASSO, “La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra e da
extrapetizione”, n. 1, pp. 390-391.
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corrigir suas deficiências.3 O tema será enfrentado quando da análise das situações
específicas em que se afirma a insuficiência da teoria para a adequada definição dos limites
objetivos da coisa julgada (infra nn. 5 e 11).
Adotados os três eadem como hipótese de trabalho, é desnecessário para
os fins desta tese expor as diversas teorias já elaboradas sobre o objeto do processo,
ou mesmo tomar partido por alguma delas. Sem importar se o objeto do processo
é definido pelo pedido ou pela junção do pedido com a causa de pedir, dentre outras
teorias, em geral todos concordam que a identificação do conteúdo da sentença e
dos limites objetivos da coisa julgada é realizada com referência ao pedido, delimitado
pela causa de pedir.4 O elemento partes diz respeito ao tema dos limites subjetivos da
coisa julgada, que não traz repercussões para o desenvolvimento desta tese.
Adotada a premissa de que a eficácia da sentença pode atingir a esfera
jurídica de terceiros, mas sem que esses terceiros fiquem vinculados à
coisa julgada,5 a definição dos limites objetivos é irrelevante para quem não foi
parte no processo. Não interferem no raciocínio as considerações de
EDOARDO RICCI, ao afirmar que a distinção entre eficácia da sentença e coisa
julgada, com a definição da coisa julgada como uma qualidade dos efeitos da
sentença, transfere o problema dos limites objetivos para o plano da eficácia,
sendo portanto mais precisa tecnicamente a expressão limites objetivos da
eficácia da sentença.6 A observação não torna o tema dos limites subjetivos
relevante para esta tese. Voltando-se o foco para os limites objetivos da eficácia
da sentença, os terceiros serão atingidos na exata medida desses limites
objetivos, sem que a extensão da eficácia à esfera jurídica de quem não foi parte
altere o objeto da decisão. Na doutrina mais recente há ainda a tendência de
admitir a extensão da coisa julgada aos terceiros, exclusivamente para

3

. Cf. A causa petendi no processo civil, nn. 3.1-3.3, pp. 78-90 e n. 4.19, pp. 231-232.

4

. Cf. BEDAQUE, “Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório”, n. 1.4, pp. 30-31;
CRUZ E TUCCI, A causa petendi no processo civil, n. 3.7, pp. 95-109; DINAMARCO, “O conceito de mérito
em processo civil”, n. 119, pp. 273-276; HEINITZ, I limiti oggettivi della cosa giudicata, n. 12, p. 135;
OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, Curso de processo civil, vol. I, n. 19.9, p. 506; SCHWAB,
Der Streitgegenstand in Zivilprozess, §§ 14-15, pp. 188 ss.; TEIXEIRA DE SOUSA, “O objeto da sentença e o
caso julgado material – estudo sobre a funcionalidade processual”, pp. 141-146.

5

. Cf. LIEBMAN, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, §§ 5º ss.,
pp. 79 ss. e “Giudicato”, nn. 7.1-7.3, pp. 14-16.

6

. Cf. “Enrico Tullio Liebman e la dottrina degli effetti della sentenza”, pp. 102-103.
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beneficiá-los.7 Também nessa hipótese o tema dos limites subjetivos permanece
indiferente para esta tese, pois o terceiro será beneficiado na exata medida dos
limites objetivos da coisa julgada, sem que haja um alargamento de seu objeto.
O mesmo raciocínio é válido para as situações em que excepcionalmente
o terceiro fica vinculado a uma coisa julgada que lhe é desfavorável, tal como
ocorre nos casos de substituição processual.8

A exata contribuição do pedido e da causa de pedir para o tema dos
limites objetivos da coisa julgada será analisada adiante (infra, nn. 10-12). Importa nesta
introdução destacar a efetiva relevância da causa de pedir para a definição desses limites.
O destaque é importante para separar as questões pertinentes aos limites objetivos daquelas
relacionadas com a eficácia preclusiva da coisa julgada. Essa separação nem sempre
é feita de forma clara, em prejuízo da adequada compreensão da função e alcance
de ambos os institutos.
Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 474 do Código de
Processo Civil dispõe que “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao
acolhimento como à rejeição do pedido”. Ao interpretar a norma, parte da doutrina centra a
análise em suas repercussões perante a esfera jurídica do autor. O debate é travado entre os
que defendem uma eficácia preclusiva ampla, com o impedimento à propositura de uma
nova demanda, de idêntico pedido, ainda que apresentada causa de pedir diversa,9

7

. Cf. CRUZ E TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 2, pp. 28-29
e n. 21, pp. 208-209.

8

. Para uma interpretação da extensão da coisa julgada ao substituído em face dos princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, cf. CRUZ E TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da
coisa julgada civil, n. 24.1.3, pp. 221-225 e n. 24.2.3, pp. 228-233; TALAMINI, Coisa julgada e sua
revisão, n. 2.5.7, pp. 113-116.

9

. Cf. ARAKEN DE ASSIS, “Reflexões sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada”, pp. 27-28;
GUSTAVO GARCIA, Coisa julgada – novos enfoques no direito processual, na jurisdição metaindividual
e nos dissídios coletivos, pp. 25 ss. TESHEINER propõe interpretação intermediária. Distingue “a) fatos da
mesma natureza que produzem o mesmo efeito jurídico; b) fatos de natureza diversa, mas que produzem o
mesmo efeito jurídico; c) fatos da mesma natureza que produzem efeitos jurídicos diversos, ainda que
iguais; d) fatos de natureza diversa e que produzem efeitos também diversos”, e conclui que “o art. 474
apanha, a nosso ver, a hipótese de fatos da mesma natureza, conducentes ao mesmo efeito jurídico”
(Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil, n. 3.4.3, p. 161).
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e os partidários da tese restritiva, que limitam a eficácia preclusiva à causa de pedir
efetivamente proposta.10
A questão é de fundamental relevância, mas há um desvio de perspectiva
ao abordá-la sob o enfoque da eficácia preclusiva da coisa julgada. Defender que a coisa
julgada não impede a propositura de demanda com pedido idêntico e causa de pedir
distinta significa afirmar que os limites objetivos da coisa julgada são definidos pela
demanda efetivamente proposta, inclusive por sua causa de pedir, em estrito respeito à
correlação entre objeto do processo, objeto da sentença e limites objetivos da coisa julgada.
A tese oposta em realidade defende uma ampliação dos limites objetivos, para que a coisa
julgada estenda-se a todas as causas de pedir passíveis de serem invocadas
pelo demandante, ainda que não propostas efetivamente e independentemente de qualquer
manifestação judicial a respeito (infra, nn. 4, 10 e 12.2).
Sempre que estiver em jogo a delimitação da situação jurídica que se
tornará imutável, a discussão dirá respeito aos limites objetivos da coisa julgada.
Definidos tais limites e independentemente de qualquer referência à eficácia preclusiva,
a coisa julgada impedirá a propositura de demanda com objeto idêntico (função negativa
da coisa julgada) e vinculará os juízes de processos futuros a tomar a decisão como
premissa sempre que a situação jurídica definida despontar como questão prejudicial
(função positiva da coisa julgada).11
Assim definidos o significado e o alcance dos limites objetivos,
a atribuição à eficácia preclusiva da função de interferir na extensão da situação jurídica
imunizada pela coisa julgada tornaria o conceito inútil, simples fonte de complicações que,
em essência, representaria realidade idêntica à retratada pela própria coisa julgada.
10

. Cf. BEDAQUE, “Os elementos objetivos da demanda à luz do contraditório”, n. 1.4, p. 27; GUILHERME
TEIXEIRA, O princípio da eventualidade no processo civil, n. 5.8, pp. 277-287; JÚNIOR PINTO, A causa
petendi e o contraditório, n. 1.4.1, p. 42; LUIZ MOURÃO, Coisa julgada, n. 8.7, pp. 219-222; MARINONI,
Coisa julgada inconstitucional, n. 6.1, pp. 138-139; MONIZ DE ARAGÃO, Sentença e coisa julgada, n. 226,
pp. 325-326. Na mesma linha, SÉRGIO PORTO chega a afirmar que a eficácia preclusiva “tem por fito
ampliar os contornos dos limites objetivos da coisa julgada”, apesar de circunscrever a eficácia aos limites
da demanda proposta (Coisa julgada civil, n. 3.7.2, pp. 32-33).

11

. Sobre as funções positiva e negativa da coisa julgada, cf. BARBOSA MOREIRA, Questões prejudiciais
e coisa julgada, nn. 42-47, pp. 64-75; LIEBMAN, “Giudicato”, nn. 3.3-3.5, pp. 4-5; PUGLIESE, “Giudicato
civile (dir. vig.)”, n. 11, pp. 818-822; RECCHIONI, Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale
nella cognizione ordinaria, cap. III, n. 2, pp. 129-147.
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Sem adiantar maiores considerações sobre o significado da eficácia preclusiva, a proteção
que ela confere à coisa julgada pressupõe a prévia definição dos limites objetivos.
Na linguagem do art. 474 do Código de Processo Civil, “reputar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e defesas” com relação a uma específica e pré-determinada
situação jurídica, sem que a superação do deduzido e do dedutível traga uma ampliação
dessa situação tornada imutável pela coisa julgada.12

2. temas a serem desenvolvidos

A presente tese tem por objetivo desenvolver a relação entre os
limites objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada, com a delimitação do alcance e
da função de cada um dos institutos.
Posta a premissa de que a atuação da eficácia preclusiva tem por
pressuposto a prévia definição da situação jurídica imunizada pela coisa julgada,
no próximo capítulo (cap. II) serão trazidas considerações sobre os limites objetivos
da coisa julgada, com a análise dos diversos modelos possíveis para a definição desses
limites e da opção feita no direito brasileiro. Na conclusão do capítulo, o tema será
abordado em perspectiva crítica, com a apresentação de proposta de alteração do modelo
adotado no direito vigente.

12

. Com o explícito apoio de BARBOSA MOREIRA (“Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa
julgada material”, n. 2, pp. 240), PROTO PISANI afirma sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada que
“questo principio, se inteso in modo corretto (il che non sempre avviene), non influisce in modo alcuno nel
senso di restringere o ampliare i limiti oggettivi del giudicato: individuato (alla stregua di criteri cui è del
tutto estraneo il principio ora in esame) l’ambito oggettivo del giudicato, il principio secondo cui il
giudicato copre il dedotto e il deducibile ci sta a dire solo che il risultato del primo processo non potrà
essere rimesso in discussione e peggio diminuito o disconosciuto attraverso la deduzione in un secondo
giudizio di questione (di fatto o di diritto, rilevabili d’ufficio o solo su eccezione di parte, di merito o di
rito) rilevanti ai fini dell’oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o si sarebbero
potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio” (Lezione di diritto processuale civile, cap. II,
n. 8, p. 63). Igualmente esclarecedoras as considerações de CONSOLO, que ao tratar da eficácia preclusiva
ressalta “sua estraneità alla fissazione, stretta o larga, dei limiti oggettivi del giudizio e del giudicato, posto
che essa presuppone compiuta quella fissazione, per ribatire la invariabile ‘tenuta’ del vincolo, quale che
sia stata – e per qualunque motivo, non importa se scusabile – nel processo conclusosi la sorte di tutte o di
alcuna fra le questioni (di fatto o di diritto, eccepibili o rilevabili, di merito o di rito... appunto risolte o
tralasciate) rilevanti per una correta decisione” (“Oggetto del giudicato e principio dispositivo – dei limiti
oggettivi e del giudicato costitutivo”, n. 6, p. 242).
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No capítulo seguinte (cap. III), tendo por premissa o modelo vigente no
direito brasileiro, serão trazidas considerações específicas sobre os limites objetivos da
coisa julgada nas demandas declaratórias, constitutivas, condenatórias, executivas
e mandamentais. Além de especificar o alcance dos limites objetivos da coisa julgada,
a análise sinalizará a importância da eficácia preclusiva para a imunização da decisão
transitada em julgado.
Traçados os contornos dos limites objetivos da coisa julgada em cada
uma das modalidades de tutela jurisdicional cognitiva, o caminho estará aberto para o
enfrentamento do tema da eficácia preclusiva da coisa julgada (cap. IV), com a definição
de seu significado, seus contornos fundamentais e sua função.
No capítulo conclusivo (cap. V), serão sintetizadas as conclusões
apresentadas no decorrer da tese, com a demonstração da harmonia do sistema proposto.

3. premissa metodológica

Tendo-se em vista o objetivo de definir os contornos fundamentais dos
limites objetivos da coisa julgada e de sua eficácia preclusiva, a análise a ser desenvolvida
ficará centrada na sentença estatal de mérito proferida em processo civil de conhecimento
de natureza individual e contenciosa, que respeite o procedimento ordinário. São esses os
modelos básicos de processo e de sentença e as normas que os disciplinam, com as
adaptações necessárias, servem de parâmetro para todas as demais situações, especialmente
no que se refere à disciplina da coisa julgada material.
Não se pode negar que as conclusões deste trabalho têm repercussões em
situações distintas da retratada no referido modelo. No entanto, integrar cada uma delas ao
objeto da tese exigiria a prévia tomada de posição a respeito de inúmeras questões
peculiares. Seriam inevitáveis longos desvios do foco central, com o enfrentamento de
questões que não dizem respeito propriamente aos limites objetivos da coisa julgada ou à
eficácia preclusiva. O modelo foi traçado para evitar esse inconveniente.
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Sentença exclui da análise as decisões interlocutórias que tenham por
objeto o mérito, questão de mérito ou que antecipem a tutela de parte incontroversa da
demanda. Seria necessário definir previamente se tais decisões são realmente
interlocutórias e se ficam sujeitas à coisa julgada material.
Sentença

estatal

afasta

a

sentença

proferida

em

arbitragem,

bem como todos os questionamentos sobre sua sujeição à coisa julgada e as limitações à
eficácia preclusiva.
Sentença de mérito, desconsiderando-se portanto as sentenças que
extinguem o processo sem o julgamento do mérito. Se não houvesse essa restrição,
seria necessário enfrentar previamente o tormentoso problema da existência de coisa
julgada material com referência a cada um dos fundamentos que podem justificar
uma sentença terminativa, tarefa para várias teses.
Processo civil exclui a sentença penal, sujeita às peculiaridades próprias
desse ramo do direito. Apesar da restrição, serão feitas algumas breves considerações a
respeito das repercussões civis da sentença penal (infra, n. 12.1).
Processo de conhecimento restringe o foco à tutela cognitiva clássica,
excluindo o mandado monitório, as decisões proferidas na execução e as decisões que
concedem tutela cautelar ou antecipatória. Em todos os casos, seria necessário enfrentar
questões delicadas sobre a existência de coisa julgada material.
Processo contencioso, pois a referência às sentenças proferidas em
sede de jurisdição voluntária também exigiria a prévia análise da existência de
coisa julgada material.
Processo

de

natureza

individual,

excluindo-se

portanto

os

processos coletivos e os denominados processos objetivos, com especial realce àqueles que
tratam do controle abstrato da constitucionalidade de normas jurídicas. Em ambos os casos
há peculiaridades na definição dos três eadem e a coisa julgada está inserida em um contexto
muito específico, sujeita a uma disciplina normativa própria. Para tratar dos limites objetivos
da coisa julgada e da eficácia preclusiva seria necessário desenvolver teses paralelas de
grande complexidade, novamente com um desvio do foco central desta tese.

9

Procedimento ordinário, afastando-se da análise os procedimentos em
que não houver cognição exauriente, em relação aos quais, mais uma vez, seria necessário
aferir a viabilidade de formação da coisa julgada material.13

13

. Não se está portanto contrapondo o procedimento ordinário ao procedimento sumário previsto nos
arts. 275 a 281 do Código de Processo Civil, pois neste caso a cognição realizada pelo julgador é
exauriente (DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, vol. III, n. 1.243, p. 728).
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CAP. V – CONCLUSÕES

As conclusões desta tese foram apresentadas no decorrer dos capítulos
anteriores, com a identificação da relação entre os limites objetivos e a eficácia preclusiva
da coisa julgada e a delimitação do alcance e função desses institutos. Neste capítulo final
será apresentada uma síntese que integrará as conclusões e demonstrará a harmonia
do sistema proposto.
Os

limites

objetivos

dizem

respeito

à

extensão

da

matéria

que ficará imunizada pela coisa julgada material. Definida a matéria imunizada,
a função negativa da coisa julgada impedirá a propositura de demanda idêntica
e a função positiva vinculará o julgamento de processos futuros em que a questão decidida
apresente-se como prejudicial.
A extensão desses limites é tradicionalmente vinculada ao objeto
da sentença e, por via indireta, ao objeto do processo. É a demanda que define o objeto
do processo. A demanda é identificada pelas partes, pela causa de pedir e pelo pedido,
sendo relevantes para a finalidade de traçar os limites objetivos da coisa julgada
a causa de pedir e o pedido.
Esse encadeamento lógico entre objeto do processo, objeto da sentença
e limites objetivos da coisa julgada não é essencial à disciplina da coisa julgada.
Decorre de uma opção política e pode ser rompido se solução diversa resultar da máxima
efetividade dos princípios constitucionais do processo.
Há três opções para ampliar os limites objetivos da coisa julgada:
(a) estender a coisa julgada a questões decididas entre os fundamentos da sentença,
(b) impedir que pedido idêntico seja apresentado em processo ulterior com fundamento em
diversa causa de pedir e (c) impedir que um mesmo direito seja postulado de forma
fracionada em diferentes processos.
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A extensão da coisa julgada aos fundamentos necessários da decisão,
que tenham sido determinantes para o resultado do julgamento, prestigia os princípios da
segurança jurídica e da economia processual, sem afrontar qualquer princípio
constitucional relevante, pois a apreciação desses fundamentos sempre será realizada
mediante cognição prévia, exauriente e com respeito ao contraditório.
É portanto imperioso que o legislador brasileiro abandone a opção de
restringir a coisa julgada ao dispositivo da sentença e, na esteira dos diversos
ordenamentos estrangeiros que se inspiraram no colateral estoppel, estenda a coisa julgada
aos fundamentos necessários da decisão.
O direito brasileiro restringe a coisa julgada à causa de pedir
efetivamente invocada pelo demandante. Deve ser afastada a alternativa de estender a
imutabilidade a todas as demais causas de pedir que pudessem ter sido invocadas,
pois restaria impedida a apreciação de questão nunca antes submetida ao crivo judicial,
em afronta ao acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório.
A identificação da causa de pedir também interfere na definição dos
limites objetivos da coisa julgada. O método mais adequado é o fornecido pela teoria da
substanciação, delimitando-se a causa de pedir com referência aos fatos invocados
pelo demandante. Para que a jurisdição cumpra o escopo de aplicar o direito objetivo na
sua integralidade é conveniente que a máxima iura novit curia seja aplicada de forma
abrangente, sem limitar-se ao específico fundamento jurídico invocado pelo demandante,
o que afasta a teoria da individuação e a teoria eclética, que mistura as características da
substanciação e da individuação. É igualmente conveniente que a atividade judicial fique
restrita aos fatos essenciais invocados na causa de pedir, pois seria irracional
e comprometeria a imparcialidade do julgador exigir que ele busque uma realidade que
sequer foi alegada no processo. Esses fatos essenciais devem ser identificados
com referência às fattispecie de todos os fundamentos jurídicos que possam amparar o
acolhimento do pedido, método dentre os disponíveis que proporciona a maior
abrangência dos limites objetivos da coisa julgada e que não sacrifica nenhum princípio
constitucional relevante.

12

No caso do pedido, o acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório
impedem que se estenda a coisa julgada a situações da vida que não foram submetidas à
apreciação do Poder Judiciário.
Traçadas as premissas para a definição dos limites objetivos
da coisa julgada, a questão deve ser enfocada frente às diversas modalidades de
tutela jurisdicional. A coisa julgada imuniza todos os efeitos da sentença, sendo impossível
suprimir ou modificar os efeitos declaratório, condenatório, constitutivo, executivo e
mandamental.
Importa nesta conclusão retomar as considerações expostas a respeito da
tutela declaratória, que são válidas para o conteúdo declaratório de toda e qualquer
sentença. Julgada procedente demanda declaratória, a declaração a respeito da situação
jurídica que constitui objeto do processo ficará imune a qualquer questionamento ulterior,
pois qualquer demanda incompatível com a situação declarada será obstada pela eficácia
preclusiva da coisa julgada. Julgada improcedente, a sentença declarará apenas que os fatos
alegados com a petição inicial não são aptos ao reconhecimento da situação jurídica objeto
do pedido, dada a limitação da coisa julgada à causa de pedir. Por estar atrelada ao
conteúdo da declaração, a coisa julgada ficará limitada a esse alcance específico.
A definição dos limites objetivos da coisa julgada no âmbito da
tutela declaratória sinalizou a importância da eficácia preclusiva para a imunização
da decisão transitada em julgado.
A eficácia preclusiva da coisa julgada não interfere na extensão da
matéria imunizada pela coisa julgada. A imutabilidade não se estenderá aos argumentos
deduzidos ou dedutíveis. A eficácia preclusiva em realidade impede a propositura de
demandas incompatíveis com a situação jurídica definida na sentença transitada em
julgado, na exata medida da incompatibilidade e sem haver a extensão dos limites
objetivos da coisa julgada à situação jurídica incompatível.
O fenômeno refere-se a demandas distintas daquela apresentada no
processo onde se formou a coisa julgada, pois a propositura de demanda idêntica é
impedida pela função negativa da coisa julgada, independentemente de qualquer alusão à
eficácia preclusiva. Suas repercussões restringem-se à esfera de direitos do réu e não
importa para que o impedimento se manifeste o fato de a demanda incompatível estar
fundada em um argumento deduzido ou meramente dedutível.
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É igualmente irrelevante para que a eficácia preclusiva se manifeste
o fato de a demanda incompatível proposta pelo réu perdedor estar fundada em argumento
que teria a natureza de exceção substancial se apresentado no processo em que foi vencido.
O direito do réu que subjaz à exceção subsiste e pode ser objeto de demanda autônoma,
mas a eficácia preclusiva impedirá um julgamento que interfira na tutela jurisdicional
prestada na anterior sentença transitada em julgado.
A restrição da eficácia preclusiva à esfera de direitos do réu não ofende a
garantia de tratamento isonômico das partes no processo. O problema é suscitado por ser
suficiente que o autor altere a causa de pedir para que se viabilize a propositura de nova
demanda, o que pode sujeitar o réu a figurar no pólo passivo de diversos processos.
Em contrapartida, julgada a demanda procedente, a eficácia preclusiva traz para
o réu conseqüência mais ampla, impedindo o questionamento da coisa julgada em qualquer
demanda ulterior. No entanto, o ônus do réu de defender-se é limitado à específica causa
de pedir apresentada pelo autor e, se ficar incomodado com a possibilidade de vir a figurar
como réu em diversos processos, o sistema franqueia-lhe os instrumentos da reconvenção
e da ação declaratória incidental, que promovem a ampliação do objeto do processo
e viabilizam uma decisão definitiva do litígio. A paridade no tratamento das partes
é também proporcionada pela imposição ao autor do ônus de alegar na petição inicial
todas as causas de pedir que pretenda ver apreciadas no julgamento da causa, enquanto são
poucas as matérias que devem necessariamente ser alegadas pelo réu em contestação para
que possam conhecidas pelo julgador.
Finalmente, a eficácia preclusiva não traz um impedimento absoluto à
propositura de demandas incompatíveis com a coisa julgada. O sistema prevê a
possibilidade de a coisa julgada ser desconstituída medida a propositura de ação rescisória
e nos últimos anos vem ganhando força a tese da relativização da coisa julgada,
que igualmente viabiliza a superação de decisão transitada em julgado. A coisa julgada
também está sujeita a dois limites argumentativos, aptos a afastar o impedimento trazido
com a eficácia preclusiva: a falta ou nulidade da citação e a divergente interpretação
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal da norma que fundamentou a
decisão transitada em julgado.
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RESUMO

A tese tem como objetivo identificar a relação entre os limites objetivos
e a eficácia preclusiva da coisa julgada e definir a função de ambos os institutos.
Os

limites

objetivos

dizem

respeito

à

extensão

da

matéria

que ficará imunizada pela coisa julgada material. Definida a matéria imunizada,
a função negativa da coisa julgada impedirá a propositura de demanda idêntica e a
função positiva vinculará o julgamento de processos futuros em que a questão decidida
apresente-se como prejudicial.
O ordenamento jurídico brasileiro define os limites objetivos da
coisa julgada com referência ao objeto da sentença e, indiretamente, ao objeto do processo.
A opção é a melhor frente aos princípios constitucionais relevantes no que se refere à
restrição da coisa julgada à causa de pedir e ao pedido efetivamente apreciados na
sentença. O sistema deve ser alterado, no entanto, para que a coisa julgada estenda-se aos
fundamentos necessários da decisão, que tenham sido determinantes para o resultado do
julgamento, em prestígio à segurança jurídica e à economia processual.
A coisa julgada imuniza todos os efeitos da sentença, sendo impossível
suprimir ou modificar os efeitos declaratório, condenatório, constitutivo, executivo
e mandamental. No caso da tutela declaratória, o julgamento de procedência impede
qualquer questionamento a respeito da declaração contida na sentença, pois qualquer
demanda incompatível com a situação declarada será obstada pela eficácia preclusiva da
coisa julgada. Julgada improcedente, a declaração e, em conseqüência, a coisa julgada,
ficará restrita ao reconhecimento de que os fatos alegados com a petição inicial não são
aptos ao reconhecimento da situação jurídica objeto do pedido.
Referida disciplina sinaliza o significado e a função da eficácia
preclusiva da coisa julgada. Sem ampliar os limites objetivos, a eficácia preclusiva
impede a propositura de demandas incompatíveis com a situação jurídica definida na
sentença transitada em julgado, na exata medida da incompatibilidade. O fenômeno diz

35

respeito a demandas distintas daquela onde se formou a coisa julgada, restringe-se à esfera
de direitos do réu e abrange as demandas fundadas em argumento deduzido ou meramente
dedutível. É também irrelevante o fato de a demanda incompatível estar fundada em
matéria de ordem pública ou em argumento que teria a natureza de exceção substancial
se apresentado no processo a que se refere a coisa julgada.
O impedimento à propositura de demandas incompatíveis não é absoluto.
A eficácia preclusiva não obsta a propositura da ação rescisória, de demandas que tratem
de situações excepcionais nas quais se admita a relativização da coisa julgada e pode ser
afastada sempre que forem invocados os argumentos da falta ou nulidade da citação e
da divergente interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal da norma que
fundamentou a decisão transitada em julgado.
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ABSTRACTS

The aim of this thesis is to identify the relation between the objective
limits of res judicata and the compulsory counterclaim rule and to define the function of
both of them.
The objective limits relate to the matter which is immunized by the
matter raised by the res judicata. Being the immunized matter defined, the negative
function of the res judicata prevents the filing of identical demand and the positive
function prevents the judged matter to be discussed again in future lawsuits.
The Brazilian legal system defines the objective limits of res judicata
with reference to the object of the sentence and, indirectly, the object of the lawsuit. That is
the best option regarding relevant constitutional principles related to the restriction of
res judicata, the cause of action and the claim which was actually considered in the
sentence. The system must be changed; however, for the res judicata to be extended to the
necessary foundations of the decision which were crucial for the outcome of the trial
regarding legal security and waste of resources in the court system.
The res judicata immunizes all effects of the sentence, making it
impossible to eliminate or modify the declaratory, condemnatory, legal fact, executive and
writ of mandamus effects. In the case of declaratory protection, the judgment that grants
the request prevents any question regarding the content of the sentence, since any claim
which is incompatible with the declared situation is considered to be impeded by the
compulsory counterclaim rule. If rejected, the statement and, consequently, res judicata,
will be restricted to the recognition that the facts alleged in the claim present no
acknowledgment of the legal status of the contemplated request.
The referred regulations signal the meaning and function of the
compulsory counterclaim rule. Without broadening the objective limits, the compulsory
counterclaim rule prevents the bringing of claims incompatible with the legal situation
established in the sentence which has become final to the exact extent of the
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incompatibility. The phenomenon relates to demands different from those which constitute
the res judicata; it is limited to the rights of the defendant and covers the lawsuits based on
deduced argument or merely deductible ones. It is also irrelevant whether or not the
incompatible demand is based on public matter or on an argument that has nature of
exception when presented in the case referring to res judicata.
The impediment to the filing of incompatible demands is not absolute.
The compulsory counterclaim rule do not prevent the filing of termination action, lawsuits
which deal with exceptional situations in which the relativity of res judicata is admitted,
and it is disregarded whenever there is nullity or lack of service and when the
constitutional interpretation of the Supreme Federal Court differs from the regulation
which based the final and unappealable decision.
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RIASSUNTO

La tesi ha come scopo identificare il rapporto fra i limiti oggetivi
e l’efficacia preclusiva della cosa giudicata e definire la funzione di ambedue gli istituti.
I limiti oggetivi riguardano all’estenzione della materia que rimarrà
stabile dalla cosa giudicata materiale. Definita la materia stabilizzata, la funzione negativa
della cosa giudicata impedirà la propositura dell’identica domanda e la funzione positiva
vincolerà i giudizio di processi futuri in cui la questione decisa si presente
come pregiudiziale.
L’ordinamento giuridico brasiliano definisce i limiti oggetivi della cosa
giudicata riguardo all’oggetto della sentenza e, indiretamente, all’oggeto del processo.
L’opzione è la migliore dinanzi ai principii costituzionale di rilievo in ciò che si riferisce
alla restrizione della cosa giudicata alla causa petendi e al petito effetivamente aprezzati
nella sentenza. Il sistema deve essere alterado, comunque, affinché la cosa giudicata
abbarchi i fondamenti della decisione che siano stati determinanti al risultato del giudizio,
in prestigio alla sicurezza giuridica e all’economia processuale.
La cosa giudicada torna stabile tutti gli effetti della sentenza, essendo
impossibile sopprimere o modificare gli effetti di dichiarazione, di condanna, costitutivo,
esecutivo e ordinamentale. Nel caso della tutela dichiaratoria, la sentenza di acoglienza
impedisce qualsiasi questionamento sulla dichiarazione contenuta nella sentenza,
giacché ogni domanda incompatibile con la situazione dichiarata sarà ostacolata dalla
efficacia preclusiva della cosa giudicata. Tratandosi di una sentenza di rigetto,
la dichiarazione e, in consequenza, la cosa giudicata, resterà limitata al riconoscimento che
i fatti allegati com la petizione iniziale non sono idonei al riconoscimento della situazione
giuridica oggetto del petitum.
Codesta disciplina sinalizza il significato e la funzione dell’efficacia
preclusiva della cosa giudicata. Senza ampliare i limiti oggettivi, l’efficacia preclusiva
impedisce la propositura di domanda incompatibile com la situazione giuridica definita
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nella senteza passata in giudicato, nell’esatta misura dell’incompatibilità. Il fenomeno si
riferisce a domande distinte di quelle ove si è formata la cosa giudicata, si restringe alla
sfera dei diritti del convenuto e abbarca le domande fondate in argomento dedotto o
meramente dedutibile. É inoltre irrelevante il fato della domanda incompatibile essere
fondata in materia di ordine pubblica o in argomento che avrebbe la natura di eccezione
sostanziale se presentato nel processo a cui si riferisce la cosa giudicata.
Gli impedimento alla proposizione di domande incompatibile non è
assoluto. L’efficacia preclusiva non ostacola la propositura della revocazione, di domande
che trattino di situazioni eccezionale nelle quale si ammetta la relativizzazione della cosa
giudicata e può essere allontanata sempre che siano invocati gli argomenti della mancanza
o nullità della citazione e della divergente interpretazione costituzionale dalla Suprema
Corte della norma che ha fondamentato la decisione passata in giudicato.

