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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002032-62.2015.815.0000
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  João  Batista  Barbosa,  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Arilson Elesbão Soares
ADVOGADO: Cláudio Sérgio R. de Menezes
AGRAVADO: Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXAME  PSICOLÓGICO.
RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ART.
474 DO CPC. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO  DE  ORIGEM  EXTINTO,  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
AGRAVO PREJUDICADO.

1.  Se  o  Judiciário  já  se  pronunciou  sobre  a  legalidade  do  teste
psicotécnico, incabível nova ação para discuti-lo, ainda que nesta nova
demanda sejam trazidos novos temas, novos argumentos, porquanto a
coisa julgada, nos termos do art. 474 do CPC, recai, também, sobre as
questões que poderiam ser deduzidas mas não o foram.

2. "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa
julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e
não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo
constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo
que  em ação diversa".  (REsp  1264894/PR,  Rel.  Ministro  HUMBERTO



AI n. 0002032-62.2015.815.0000 2

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011)

3. “Transitada  em  julgado  a  sentença  de  mérito,  as  partes  ficam
impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a
lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa
repelidas  todas  as  alegações  que  as  partes  poderiam  ter  feito  na
petição  inicial  e  contestação  a  respeito  da  lide  e  não  o  fizeram
(alegações deduzidas e dedutíveis (...). Isto quer significar que não se
admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base
em  novas  alegações.  A  este  fenômeno  dá-se  o  nome  de  eficácia
preclusiva  da  coisa  julgada.”  (NELSON  NERY  JUNIOR/ROSA  MARIA
ANDRADE  NERY,  “Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante”, p. 739, item n. 1, 11ª ed., 2010, RT).

4. É  possível  a  aplicação,  pelo  Tribunal,  do  efeito  translativo  dos
recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a
ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma
das  causas  referidas  no  art.  267,  §  3º  do  CPC.  Precedente.  (REsp
736966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 14/04/2009, DJe 06/05/2009).

5. Processo  de  origem  extinto,  sem  resolução  de  mérito,  fato  que
acarreta a prejudicialidade do presente agravo de instrumento.

Vistos etc.

ARILSON ELESBÃO SOARES interpõe agravo de instrumento contra o
ESTADO DA PARAÍBA, com o objetivo de reformar decisão interlocutória da 2ª
Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  (Processo  nº  0001782-
40.2015.815.2001), que indeferiu tutela antecipada para que fosse realizado novo
exame  psicológico  no  agravante,  já  que  o  primeiro  teste,  em  que  restou
reprovado, estaria eivado de nulidade.

É o relatório.

DECIDO.
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A temática  ora  traçada já  foi  objeto  de apreciação  jurisdicional,  em
anterior  ação  ajuizada  pelo  próprio  agravante,  tombada  sob  o  n.
200.2011.034723-0/002, tendo a 3ª Câmara Cível  deste Tribunal  decidido pela
legalidade do exame psicológico ao qual se submeteu o ora recorrente. Fê-lo por
meio de acórdão assim ementado:

AÇÃO  ORDINÁRIA  –  CONCURSO  PÚBLICO  –  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME PSICOLÓGICO – REPROVAÇÃO –
ILEGALIDADE  –  INOCORRÊNCIA  –  PREVISÃO  LEGAL  DO  EXAME  –
IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO – DESPROVIMENTO.

- Havendo previsão legal e editalícia do teste psicotécnico, não há qualquer
ilegalidade em sua exigência para fins de seleção dos candidatos mais aptos
ao  exercício  do  cargo  público,  cuja  eficiência  é  exigida  pela  própria
Constituição Federal. (f. 101)

Cabe  ressaltar  que  incide,  à  hipótese,  a  eficácia  preclusiva  da  “res
judicata”, que veda a renovação do litígio que foi objeto de resolução judicial,
hipótese em que, nos termos do art.  474 do CPC, “reputar-se-ão deduzidas e
repelidas todas  as alegações e defesas que a parte poderia opor (...)  à
rejeição do pedido”. 

Assim, com base no art. 474 do CPC, não se admite a propositura de
nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações.

Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON
NERY  JUNIOR/ROSA  MARIA  ANDRADE  NERY,  “Código  de  Processo  Civil
Comentado e Legislação Extravagante”, p. 739, item n. 1, 11ª ed., 2010, RT), cujo
magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame –  assim analisa
o princípio do “tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat”: 

 
“Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas
de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a
autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que
as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide
e não o fizeram (alegações deduzidas e dedutíveis (...). Isto quer significar
que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a
lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se o nome de
eficácia preclusiva da coisa julgada.”
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Lapidar,  sob tal  aspecto,  a  autorizadíssima lição de  ENRICO TULLIO
LIEBMAN (“Eficácia  e  Autoridade da Sentença”,  p.  52/53, item n. 16, nota de
rodapé,  tradução  de  Alfredo  Buzaid/Benvindo  Aires,  1945,  Forense),  que,  ao
referir-se  ao  tema  dos  limites  objetivos  da  coisa  julgada,  acentua  que  esta
abrange “tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser”:

“(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato
não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no
sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar
ou  contestar  o  resultado  a  que  se  chegou  naquele  processo. Por
exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido
opor,  e  foi  condenado.  Não  poderá  ele  valer-se  daquelas  deduções  para
contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa
julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha
sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente,
tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.”

No mesmo sentido, cito precedente do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO, EM SEDE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, DE DECISÃO SOB O MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL.
INVIABILIDADE.  1.  Como os  próprios  recorrentes  reconhecem haver  coisa
julgada,  é  bem de  ver  que  a  tese  agitada,  em sede  de  cumprimento  de
sentença, caracteriza alegação extemporânea e impertinente. 2. "O art. 474
do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada,
pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o
foram encontram-se  sob  o  manto  da  coisa  julgada,  não  podendo
constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo
que em ação diversa". (REsp 1264894/PR, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  01/09/2011,  DJe
09/09/2011)  3.  A  interposição  de  agravo  regimental  manifestamente
infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do
Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de
multa.  (AgRg no AREsp 212.042/SC,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 12/11/2012)

Se, portanto, o Judiciário já se pronunciou sobre a legalidade do teste
psicotécnico, incabível nova ação para discuti-lo, ainda que nesta nova demanda
sejam trazidos novos temas, novos argumentos, porquanto a coisa julgada recai,
também, sobre as questões que poderiam ser deduzidas mas não o foram.
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Ante a ocorrência de coisa julgada, cabe a esta Corte julgar extinto o
processo  de  origem,  com  base  no  art.  267,  V,  do  Código  de  Processo  Civil,
atuação  essa  autorizada  pelo  efeito  translativo  do  agravo  de
instrumento.

Em casos análogos, assim decidiu o STJ:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. DECISÃO IMPUGNADA
MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO QUAL SE FORMULA PEDIDO DE
REFORMA PARA O FIM DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO
E DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL, DO
EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS, COM A EXTINÇÃO DIRETA DA AÇÃO
DE  EXECUÇÃO  NO  JULGAMENTO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO,
INDEPENDENTEMENTE  DE  PEDIDO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTE.
JULGAMENTO  POR  MAIORIA.  DESNECESSIDADE  DE  INTERPOSIÇÃO  DE
EMBARGOS INFRINGENTES. […] - É possível a aplicação, pelo Tribunal,
do  efeito  translativo  dos  recursos  em  sede  de  agravo  de
instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de
pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art.
267, § 3º, do CPC. Precedente.  -  Não é possível,  em sede de recurso
especial,  promover  a  revisão  da  matéria  fática  decidida.  Súmula  7/STJ.
Recurso especial a que se nega provimento.1

PROCESSO  CIVIL  –  AGRAVO  INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO  QUE
CONCEDEU  LIMINAR  EM  AUTOS  DE  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 512 DO CPC – AFASTADA – EFEITO TRANSLATIVO DOS
RECURSOS  ORDINÁRIOS  –  APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA
PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS – APONTADA OFENSA AOS
ARTIGOS 458,  II,  E 535,  II,  DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE
SUSPENSÃO  DE  EXIGÊNCIA  DA  COTA  DE  PARTICIPAÇÃO  COMUNITÁRIA
INSTITUÍDA PELA LEI N. 3.504/97 DE BIRIGÜI – MINISTÉRIO PÚBLICO –
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  –  PRECEDENTES  –  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL  SUPERADA.  Em  respeito  ao  efeito  translativo  dos
recursos  ordinários,  pode  o  Tribunal  Estadual,  ao  julgar  agravo
interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo
sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da
parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser

1 REsp 736.966/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 06/05/2009.
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apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os
princípios da economia processual e do processo de resultados.  […]
Recurso especial não conhecido.2

Ante  o  exposto,  ex  officio,  reconheço  a  existência  de  coisa
julgada, para extinguir o processo de origem, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, V, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e
honorários  advocatícios,  estes  fixados  em R$  1.500,00  (um mil  e  quinhentos
reais),  observada  a  regra  do  art.  12  da  Lei  1.060/50;  julgo  prejudicado  o
agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

2 REsp 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 255.


