
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA SEÇÃO ESPECIALIZADA CÍVEL

ACÓRDÃO
Agravo Interno nos autos da Ação Rescisória nº 2000706-04.2013.815.0000
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Agravante : Refrescos Guararapes Ltda
Advogados : Ian Mac Dowell de Figueredo – OAB/PE nº 19.595 e João Loyo de Meira 

  Lins – OAB/PE nº 21.145
Agravados : Lindinalva Lucena da Silva e Daniel Lucena da Silva
Advogado : Celso Tadeu Lustosa Pires Segundo – OAB/PB nº 11.181

AGRAVO  INTERNO.  INADMISSIBILIDADE. 
RECURSO  ESPECIAL  FORCEJADO  PELOS 
REFRESCOS  GUARARAPES.  PROVIMENTO. 
NECESSIDADE  DE  APRECIAÇÃO  ORDENADA 
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  AO 
ARGUMENTO  DE  NÃO  TEREM  OS  EMBARGOS 
DE  DECLARAÇÃO  A  CAPACIDADE  DE 
SUBSTITUIR  A  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
ANTERIORMENTE  PROFERIDA.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  RECURSO 
CONHECIDO.  TUTELA  ANTECIPADA 
INDEFERIDA.  NÃO  CONSTATAÇÃO  DA 
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AÇÃO 
AJUIZADA  PARA  POSTULAR  INDENIZAÇÃO 
POR AMBAS OS AUTORES. DESPROVIMENTO. 

-  Pelo  princípio  da  congruência,  o  Julgador  está 
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adstrito aos pedidos formulados na petição inicial e 
não  ao  nomen  juris atribuído  à  causa,  tampouco  a 
qualificação das partes.

- Nos termos do art.  473,  do Código de Processo 
Civil, é defeso à parte discutir no curso do processo 
as questões já  decididas,  cujo respeito se operou a 
preclusão.

-  Quando  os  argumentos  recursais,  no  Agravo 
Interno,  mostram-se  insuficientes,  é  de  rigor  a 
manutenção dos termos do decisório do relator.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível 

do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Refrescos  Guararapes  Ltda  interpôs AGRAVO 
INTERNO, fls.  993/1.001, contra  decisão  colegiada  de  fls.  983/990,  pela  qual  se 
rejeitou os Embargos de Declaração opostos em desfavor de Daniel Lucena da Silva 
e Lindinalva Lucena da Silva, nos autos da vertente Ação Rescisória. 

Em suas razões, a parte agravante pugna pelo pedido 
de  suspensividade  para  o  pagamento  de  supostas  quantias  aos  ora  promovidos, 
reiterando, para tanto, não ser devido qualquer valor a Lindinalva Lucena da Silva, 
parte ilegítima na demanda em discussão. 

O reclamo,  em testilha,  teve  seu curso  inadmitido, 
haja  vista  a  relatoria  ter  entendido  tratar-se  de  agravo  interno  ingressado  para 
combater o Acórdão, fls. 983/990, ou seja, contra decisão colegiada, sendo o caso de 
não conhecimento, fls. 1.003/1.009.
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Inconformado  com  a  este  desfecho,  o  agravante 
forcejou o Recurso Especial  de fls. 1.037/1.049, só conhecido mediante o manejo do 
Agravo Regimental de fls. 1.112/1.125, cuja Decisão proferida no Superior Tribunal de 
Justiça,  da  lavra  do  Relator  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  restou  assim 
determinada: Ante o exposto, conheço do agravo regimental para, desde logo, com 
base no art. 932, inciso IV, do CPC/205 c/c a Súmula 568/STJ, DOU provimento ao 
recurso especial para determinar que o Tribunal de origem conheça do primeiro 
agravo regimental interposto. 

Autos  conclusos,  a  fim de se apreciar  o  mérito  do 
agravo interno acostado às fls. 993/1.001.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Dos  argumentos  lançados  pelos Refrescos 
Guararapes Ltda no aludido agravo interno, consta a reiteração de argumentos, no 
sentido de considerar como autor da ação indenizatória apenas  Daniel Lucena da 
Silva, afastando-se como beneficiária Lindinalva Lucena da Silva.

Na  versão  externada  pelo  recorrente,  o  fato  de 
constar no pedido referência aos dois  promoventes consistiu em “falta de técnica 
processual”, fl. 999, conquanto o correto seria, à luz do art. 282, II, do então Código 
de Processo Civil, qualificar devidamente as partes, “sob pena de desrespeitar-se as 
mais  básicas  normas  de  direito  processual  para  incorrer  em teratologia”,  fl.  999. 
Outrossim,  competiria  ao  causídico  distinguir  o  representante  e  representado  do 
direito postulado, e, na hipótese, Lindinalva tão-somente atuaria como representante 
e não parte.  Quanto ao perigo de dano, com tais declarações,  deve-se sobrestar o 
pagamento  da  indenização  correlata,  ou  levantamento  de  qualquer  quantia  do 
acórdão rescindendo.

Passo, então, ao exame da peça de irresignação. 

De início,  assim como ocorrera  perante  o  Superior 
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Tribunal de Justiça, fl. 1.137, o agravo interno será apreciado nos termos do Código 
de Processo Civil  de 1973,  segundo igual  precedente da predita Corte de Justiça, 
abaixo reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
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Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Pois bem. Em que pesem as assertivas do recorrente, 
este Julgador demonstrará, nas linhas subsequentes, que a pretensão não tem como 
prosperar, pois se encontra pautado em premissas divorciadas de sustentáculo fático-
jurídico-processual, senão vejamos.

Primeiro, a autora consta no pedido, nada obstante 
também se fazer como representante.

Sem  maiores  delongas,  a  qualificação  das  partes 
servirá, entre outras coisas, para que a sentença possa obrigar pessoas certas, sendo o 
pedido, de acordo com o princípio da congruência, elemento-mor da ação, haja vista 
que, nos moldes do art. 460, do então Código de Processo Civil, “É defeso do ao juiz 
proferir sentença de natureza diversa da pedida”.

Nessa  linha,  é  de  se  reforçar que  nada  obstante  a 
deficiência na qualificação dos autores na ação em foco, o pleito contido na respectiva 
petição inicial, já seria formulado em favor dos promoventes, consoante se colhe do 
requerimento de fl. 35, volume 1 dos autos, cuja transcrição não se dispensa:

Ante  o  ponderado.  Requer  o  Promovente  que  a 
presente ação seja julgada em todos os seus termos, 
com a consequente condenação do promovido nos 
danos materiais e patrimoniais causados a Autora, a 
primeira  no importe  de  R$  55.440,00  (Cinquenta  e 
cinco mil quatrocentos e quarenta reais) a título de 
indenização por danos morais e, o segundo, de R$ 
1.000,00 (Um mil reais) + cinco salários mínimos por 
cada mês que a Promovente deixou de receber dos 
proventos  pertencentes  ao  falecido,  até  o  término 
dessa ação, bem como o pagamento de cinco salários 
mínimos  em  caráter  definitivo  a  título  de  pensão 
para  a  Requerente  e  seu  filho  e  seja  também 
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condenado  nas  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios  no  tocante  a  20%  sobre  o  quantum 
apurado e corrigido na condenação... - sic. 

Segundo,  na  sentença  de  fls.  63/86,  dos  aludidos 
autos,  consta Lindalva como beneficiária,  quando,  ao julgar procedente o pedido, 
condena os Refrescos Guararapes Ltda, a pagar à autora, a título de danos morais, o 
valor  de  R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais),  estabelecendo,  no  tocante  a  pensão  o 
seguinte:  “Ainda, a uma pensão para a autora e seu filho, no importe de 01 (um) 
salário  mínimo para  cada;  para  ela,  até  o  ano  de  2004,  ocasião  em que a  vítima 
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; para ele, até a maioridade civil (21 
anos),  ressalvada  a  possibilidade  de  revisão,  de  acordo  com  o  entendimento 
jurisprudencial, se universitário (24 anos)”, fl. 85, dos autos.

Situação,  registre-se,  mantida  no  acórdão  de  fls. 
102/108,  quando,  malgrado a  redução da indenização,  manteve-a  para  ambos os 
requerentes, sem olvidar que na apelação forcejada pelo ora agravante às fls. 88/100, 
inexistiu qualquer referência à ilegitimidade de parte.

Por fim, apesar de ser matéria de ordem pública, há 
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, fazendo menção à preclusão de tais 
questões.  No  caso,  restou  evidente  que  o  agravante  deixou  transcorrer  todo  o 
processo, insurgindo-se apenas em sede de cumprimento de sentença, dando ensejo, 
em tese, ao instituto da preclusão, conceituada no art. 473, do  Código de Processo 
Civil,  como sendo “Defeso  à  parte  discutir,  no  curso  do processo,  as  questões  já 
decidas”.

Nessa linha, seguem precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO. 
PRESCRIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INSURGÊNCIA 
RECURSAL  NO  MOMENTO  OPORTUNO. 
SÚMULA  Nº  7/STJ.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA.  DECISÃO  JUDICIAL.  FALTA  DE 
IMPUGNAÇÃO  OPORTUNA.  PRECLUSÃO. 
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SÚMULA  Nº  7/STJ.  1.  O  acórdão  recorrido  foi 
categórico  ao  afirmar  que  "a  questão  referente  a 
ocorrência  da  prescrição  encontra-se  preclusa,  não 
podendo  ser  novamente  discutida  ".  2.  É  inviável, 
portanto,  analisar  a  tese  defendida  no  Recurso 
Especial,  pois  inarredável  a  revisão  do  conjunto 
probatório dos autos para afastar as premissas fáticas 
estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido.  Aplica-se, 
portanto, o óbice da Súmula nº  7/STJ.  3.  Embora a 
jurisprudência  do  STJ  afirme  que  as  matérias  de 
ordem  pública  possam  ser  apreciadas  a  qualquer 
momento, igualmente reconhece que a existência de 
decisão  anterior,  como  no  presente  caso,  impede 
nova  apreciação,  pois  alcançada  pela  preclusão,  o 
que ocorreu exatamente no caso dos autos. 4. Agravo 
interno  não  provido.  (STJ;  AgInt-AREsp  877.213; 
Proc. 2016/0056983-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. 
Herman Benjamin; DJE 06/10/2016).

E, com mais especificidade,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  SUPERVIA. 
LEGITIMIDADE.  DECISÃO  ANTERIOR. 
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.  Havendo decisão 
anterior declarando a legitimidade do agravante, esta 
não  pode  ser  alterada  em  vista  da  ocorrência  da 
preclusão  consumativa,  mesmo  em  se  tratando  de 
matéria  de  ordem  pública.  2.  Agravo  interno  não 
provido.  (STJ;  AgInt-AREsp  369.417;  Proc. 
2013/0220005-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo 
Villas Boas Cueva; DJE 21/09/2016) – sublinhei.

Destarte, apesar do enfrentamento do agravo interno, 
a fundamentação desenvolvida por este julgador na liminar da rescisória mostra-se 

Agravo Interno nos autos da Ação Rescisória nº 2000706-04.2013.815.0000                                                            7 



irretocável. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO.

É o VOTO.

Presidiu a sessão, o Desembargador Saulo Henriques 
de  Sá  e  Benevides  (com  voto).  Participaram  ainda  do  julgamento,  os 
Desembargadores Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito Convocado para substituir 
o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho),  Maria  das  Graças 
Morais Guedes, Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito Convocado para substituir 
o Desembargador José Aurélio da Cruz) e João Alves da Silva.

Ausente,  justificadamente,   o  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Seção  Especializada 
Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 30 de novembro de 
2016  - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado

Relator
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