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Acórdão
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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Edinaldo Mendes Leite – Adv.: Luiz Bruno Veloso Lucena  (OAB
nº 9.821)

Apelada: Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (OAB/PB nº
12.903)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA –
AÇÃO  ANTERIOR  EXTINTA  EM  RAZÃO  DA
OCORRÊNCIA  DA  COISA  JULGADA  –  NOVO
PROCESSO  –  FUNDAMENTOS  IDÊNTICOS  -
TRÍPLICE  IDENTIDADE  DA PRESENTE  LIDE  COM
DEMANDA  ANTERIOR  -  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.
-  Verificando-se  identidade  de  partes,  a  causa  de
pedir e o pedido, bem como a existência de decisão
transitada em julgado, é de se reconhecer a coisa
julgada com extinção do processo, o que impede a
reapreciação por outro Juízo.

 No caso dos autos, esta Corte, sob a relatoria
da  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  nos
autos da Apelação Cível - Proc. n. 2006.023.438-
0/001, reconheceu a existência de coisa julgada,
porquanto  eventual  discussão  incompleta  da
causa  não  influi  no  grau  de  imutabilidade  do
julgado. De modo que, descabe a rediscussão de
matérias  já  decididas  e  transitadas  em julgado,
sob pena de prolongamento da lide e violação ao
instituto da preclusão e da coisa julgada.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Edinaldo Mendes Leite
hostilizando  a  sentença  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  Cível  da
Comarca  de  João  Pessoa/PB,  nos  autos  da  Ação  Ordinária  nº  0042986-
35.2013.815.2001, ajuizada  pelo,  ora  apelante,  contra  a  Fundação  Rede
Ferroviária de Seguridade Social. 

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  o  irresignante
ajuizou a presente demanda alegando, que após a instituição apelada converter
o seu benefício de auxílio-doença para invalidez permanente passou a receber
valor inferior ao devido, além do que os aludidos valores não foram reajustados
conforme  o  Regulamento  Básico  de  seu  Plano  de  Benefícios.  Assim,  com
fundamento nesse fato, pugnou que seu benefício seja atualizado no percentual
de 94,47%, índice concedido pela própria demandada, o qual não fora observado
pela promovida durante o período de 1996 a 2005, devendo a recorrida restituir
os valores indevidamente pagos a menor no aludido período.

Na  sentença  (fls.  270/272-V),  o  Magistrado  a  quo julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que restou
caracterizada a coisa julgada, porquanto esta Corte, sob a relatoria da Desa.
Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  nos  autos  da  Apelação  Cível  -  Proc.  n.
001.2006.023.438-0/001, assim decidiu. Por fim, condenou o demandante ao
pagamento das custas processuais, arbitradas em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sem prejuízo do benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferido.

Nas razões recursais (fls. 274/279), o apelante sustenta a
inexistência de coisa julgada diante da ausência de elementos materiais para
asseverar  uma  suposta  identidade  entre  a  presente  ação  e  o  processo  nº
001.2006.023.438-0,  visto  que  o  pedido  de  reajuste,  objeto  desta  lide,  não
chegou a ser apreciado por este E. Tribunal de Justiça.

Contrarrazões ofertadas pela apelada fls. 282/312.
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A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  opinando  pelo
provimento do apelo para que, anulada a sentença, seja dado prosseguimento ao
recurso.

É o relatório.

VOTO

O apelante ajuizou a presente demanda alegando, que era
empregado da empresa,  Rede Ferroviária  Federal  S/A,  e  que em outubro de
1991, foi  acometido  de uma enfermidade e passou a  receber o benefício  de
auxílio-doença.  Passado  algum  tempo,  a  apelada  resolveu  converter  o  seu
benefício de auxílio-doença para invalidez permanente, momento em que passou
a  receber  valor  inferior  ao  devido.  Ademais,  os  aludidos  valores  não  foram
reajustados conforme o Regulamento Básico de seu Plano de Benefícios. Assim,
com  fundamento  nesse  fato,  pugnou  que  seu  benefício  seja  atualizado  no
percentual de 94,47%, índice concedido pela própria demandada, o qual não fora
observado pela promovida durante o período de 1996 a 2005.

Do conjunto probatório trazido aos autos, vislumbra-se que
o  objeto  da  presente  lide  já  fora  decidido  por  esse  E.  Tribunal,  quando  do
julgamento do processo nº 001.2006.023.438-0/001, de relatoria da Des. Maria
das Graças Morais Guedes, senão vejamos: 

“Compulsando-se  os  autos,  tem-se  que  o  autor
ingressou  com  AÇÃO  ORDINÁRIA,  Proc.  n.
001.2003.014.000-6, pugnando pela diferença de
seu benefício,  entre o que deveria perceber (R$
1.156,51)  e  o  que  recebia  (R$  501,03),  mês  a
mês,  desde  outubro  de  1996,  até  a  data  da
propositura  da  ação  e,  também,  requerendo  a
atualização  e  a  reimplantação  do  valor  pago  a
menor,  em  caráter  definitivo,  com  repercussões
em férias e 13º salário.

O  feito  fora  sentenciado  e,  após  o  recurso
apelatório, o Acórdão deu Provimento ao Recurso,
condenando  a  REFER  a  pagar  a  diferença
pleiteada,  referente  ao  período  de  outubro  de
1996  até  a  data  do  Acórdão,  devidamente
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corrigida. (fls. 14).

Na presente ação, o autor pleiteia o reajuste
do benefício de aposentadoria por invalidez,
em  valores  relativos  a  maio  de  2005,  no
percentual  de  94,47%  (noventa  e  quatro
vírgula quarenta e sete por cento), conforme
os  índices  concedidos  pela  REFER  —
Fundação  Rede  Ferroviária  de  Seguridade
Social, no período de outubro de 1996 a maio
de  2005  e,  também,  o  pagamento  da
diferença entre o benefício a ser reajustado
mês a mês, e o que atualmente percebe, até
a  data  de  implantação  pela  promovida,  do
valor requerido, inclusive no tocante ao 13º
salário de todo o período.

Os  pedidos  nas  duas  ações  são  idênticos,
inclusive, quanto a esse fato não há qualquer
contradição,  eis  que  o  próprio  recorrente
informa nas suas razões que a coisa julgada
não se teria operado, apenas porque o pedido
de reajuste, veiculado na primeira ação, não
for a apreciado pelo Tribunal.

[…]

Outrossim,  mesmo que não se considerassem
como idênticos  os  pedidos,  têm-se  uma
identidade de relação jurídica, o que, por si
só, justifica a ocorrência da coisa julgada, na
espécie. A identidade de ações não apenas é pela
tríade  processual  (partes,  pedidos  e  causa  de
pedir),  mas  se  verifica  na  relação  jurídica  nas
ações propostas.

[…]

Tanto em uma como em outra, discute-se o
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direito do autor a reajuste e à percepção de
verbas  referentes  a  benefício  de
aposentadoria  por  invalidez,  em  valores
relativos  a  maio  de  2005,  conforme  os
índices  concedidos  pela  REFER — Fundação
Rede  Ferroviária  de  Seguridade  Social,  no
período de outubro de 1996 a maio de 2005.

Conclui-se, portanto, que diante da busca do
autor  pelo  mesmo resultado,  em ambas  as
ações,  resta  caracterizada  a  coisa  julgada.
[...]”. (grifos acrescidos).

No caso, ao contrário do alegado pelo apelante, houve, sim,
apreciação a respeito do pedido de reajuste do benefício, tendo a relatora negado
provimento ao referido Apelo, por entender que tal matéria estaria afetada pelos
institutos da preclusão e da coisa julgada.

Como  é  cediço,  a  coisa  julgada  se  forma  quando  há
identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que ocorreu na espécie. 

Sobre a coisa julgada, assim dispõe o Código de Processo
Civil:

Art.  502.  Denomina-se  coisa  julgada material  a
autoridade  que  torna  imutável  e  indiscutível  a
decisão de mérito não mais sujeita a recuso.

Por sua vez, os §§ 1º, 2º e 4º, do art. 307,do CPC/2015
preconizam:

Art. 307. (...)

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as
mesmas  partes,  a  mesma  causa  de  pedir  e  o
mesmo pedido.

(...)
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§4º Há coisa julgada quando se repete ação
que já foi decidida por decisão transitada em
julgado.(grifei)

Sendo assim, verificando-se identidade de partes, a causa
de pedir e o pedido, bem como a existência de decisão transitada em julgado, é
de se reconhecer a coisa julgada com extinção do processo, o que impede a
reapreciação por outro Juízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSO  CIVIL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD  CAUSAM.  REPETIÇÃO  DA  AÇÃO.  COISA
JULGADA.  1.  A  extinção  do  processo,  sobre  ser
com ou sem resolução de mérito, condiciona-se ao
conteúdo  do  decisum,  sendo  de  somenos  a
denominação  que  lhe  empresta  o  juízo.  2.  O
processo  deve  ser  extinto,  sem  resolução  de
mérito,  quando  não  concorrerem  quaisquer  das
condições da ação, como a possibilidade jurídica
do pedido, a legitimidade das partes e o interesse
processual  (CPC,  art.  267,  VI).  3.  In  casu,  a
recorrente  impetrou  mandado  de  segurança
pretendendo  o  reconhecimento  do  excesso  que
pagou a título de COFINS e de PIS nas operações
relativas a aquisição de combustíveis, sendo certo
que o primeiro writ restou extinto, sem resolução
de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade ativa
ad causam, verbis: Como se vê, a parte autora,
empresa  adquirente  de  combustíveis,  é
manifestamente  ilegítima  para  pretender
ressarcimento  por  tributos  pagos  pela  refinaria.
Ante o exposto, reconheço a carência de ação por
falta  de  legitimidade ativa  e  extingo o  processo
sem exame de  mérito".  (fl.  1.427)  4.  À  luz  do
contexto decisório afere-se que o tribunal negou à
parte  o  próprio  direito  material  à  compensação,
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gerando a eficácia preclusiva do julgado.

5. Conforme  cediço  na  doutrina:  A  preclusão
veda  a  rediscussão  da  causa  noutro  processo
idêntico - isto é, com identidade dos elementos de
identificação  das  ações  (sujeito,  pedido  e  causa
petendi) - ou noutra demanda onde se vise, por
via oblíqua, a infirmar o resultado a que se chegou
no  processo  anterior.  É  a  denominada  eficácia
preclusiva da coisa julgada retratada pelo art. 474
do Código de Processo Civil     e consubstanciada na
máxima tantum  judicatum  quantum  disputatum
vel  quantum  disputari  debebat.  Em  regra  a
preclusão  é  incondicionada:  opera-se
objetivamente, independente do resultado do
processo. Assim é que a eventual discussão
incompleta  da  causa  não  influi  no  grau  de
imutabilidade do julgado,  tanto mais que o
compromisso  da  coisa  julgada  é  com  a
estabilidade  social  e  não  com a  justiça  da
decisão  ou  sua  compatibilidade  com  a
realidade, porque esta não se modifica pela
sentença. A realidade é a realidade. O juízo é de
veracidade  ou  de  verossimilhança,  conforme  a
coincidência do que se repassou para o processo
em confronto com a vida fenomênica  (Luiz  Fux,
Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., p. 252).
6. Recurso especial desprovido.

Nesse mesmo norte:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  -  Ação
declaratória - Sentença - Extinção sem resolução
do  mérito  -  Fundamento  -  Coisa  julgada  -
Irresignação da autora -  Repetição de idêntico
pedido  em  nova  ação  -  Coisa  julgada
reconhecida  -  Desprovimento.  -  Dos  autos,
documento  de fls.  65/77,  se  infere  que a  parte
autora, na petição inicial dos autos tramitados no
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Juizado  Especial,  realizou  o  pedido  feito  na
presente  demanda  e,  em que pese  o  pedido
tenha  sido  declinado  no  primeiro  processo,
houve  omissão  do  juízo  em  analisar  a
questão,  mas,  por  não  ter  havido  recurso,
consumou-se  a  preclusão,  restando  a
questão  atingida  pelo  manto  da  coisa
julgada. V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados, (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01180975920128152001,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 20-09-2016).

APELAÇÃO  CÍVEL.  Processo  civil.  Previdência
complementar.  Ação  de  cobrança  de  reserva
matemática adicional em virtude da majoração do
benefício  previdenciário  em decisão definitiva da
justiça  do trabalho.  Alegação de  inexistência  de
coisa  julgada  afastada.  Tentativa  de  rediscutir
matéria. Questão decidida na justiça do trabalho.
Juízo do trabalho que determinou o recolhimento
das  contribuições  por  parte  da  beneficiária.
Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de
reapreciação do tema. Sentença mantida. Recurso
desprovido.  (TJPR;  ApCiv  1321810-3;  Curitiba;
Sexta  Câmara Cível;  Rel.  Des.  Roberto  Portugal
Bacellar;  Julg.  24/11/2015;  DJPR  12/02/2016;
Pág. 368) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  COISA  JULGADA.  OCORRÊNCIA.
TRÍPLICE INDENTIDADE DA PRESENTE LIDE COM
DEMANDA  ANTERIOR.  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. - Comprovado nos autos que
o  demandante  já  obteve  provimento
jurisdicional  anterior  contendo  pedido
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idêntico  em  face  do  mesmo  réu,  tendo
referida ação sido extinta com resolução do
mérito, em razão da improcedência do pleito,
impõe-se  a  extinção  do  processo
subsequente, sem resolução do mérito, haja
vista a ocorrência da coisa julgada material,
ex vi do art. 485, inciso V, do NCPC. - Do STJ:
"Apenas  a título  de  esclarecimento,  registra-  se
que a ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso
as ações possuíssem tríplice identidade de partes,
pedido  e  causa  de  pedir,  consoante  a  pacífica
jurisprudência  desta  Corte  Superior."  (AgRg  na
PET  no  MS  17.985/DF,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado
em 08/06/2016, DJe 14/06/2016). - Recurso ao
qual  se  nega  provimento.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00257558720098150011,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA  MARIA  DAS
NEVES

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO.
AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.  A  autora  confessou,  nos  próprios
autos,  que  ajuizou  nova  demanda  perante  a
justiça  federal,  com  base  no  mesmo  fato  e
contendo o mesmo pedido, por conta da "demora"
na  realização  da  perícia  neste  feito.  Afora  o
comportamento  temerário,  em  evidente
deslealdade para com o juízo e para com a parte
adversa,  ao  assim  proceder,  reconheceu  a
natureza previdenciária de sua pretensão - A qual
inclusive  restou  confirmada  pelo  expert  deste
DMJ,  na  medida  em  que  concluiu  pela  origem
degenerativa  das  doenças  que  lhe  acometem  -
Descabendo  a  insistência  no  reconhecimento  do
nexo de causalidade. A pretensão da autora já foi,
inclusive,  objeto de sentença por parte do juízo
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federal,  a  qual  já  transitou  em  julgado.  Logo,
descabe  novo  pronunciamento  judicial  sobre  o
mesmo fato/pedido, sob pena de ofensa à coisa
julgada.  Processo  extinto,  sem  julgamento  de
mérito.  Prejudicada  a  apelação.  (TJRS;  AC
0025757-93.2017.8.21.7000;  Canoas;  Nona
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Eugênio  Facchini  Neto;
Julg. 19/04/2017; DJERS 09/05/2017) 

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório.

Sucumbente,  arcará  a  apelante  com  os  honorários
advocatícios,  que ora majoro de R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  arbitrados em
primeira instância, para R$ 2.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/20151, suspendendo sua exigibilidade a teor do disposto no
art. 12 da Lei nº 1.060/50, vez ser beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora
Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  os
desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Relator,  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente ao julgamento a Excelentíssima Senhora Doutora Ana
Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R
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