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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível -
Ação  Declaratória  –  Policial  militar  -
Promoção  por  ressarcimento  em
preterição – Efeitos retroativos à data em
que a promoção deveria  ter  ocorrido –
Modificação  de  Acordão  transitado  em
julgado  pelo  juízo  a  quo  –
Impossibilidade  –  Caso  de  Ação
rescisória –  Inadequação da via eleita –
Extinção do processo sem resolução de
mérito  –  Indeferimento  da  inicial  -
Reforma  da  decisão  impugnada  –
Provimento da apelação e do reexame
necessário. 

- Pretensão de modificação de Acórdão
transitado  em  julgado  nos  autos  da
apelação nº 0112747-90.2012.815.2001.
Meio  inadequado.  Inviabilidade  de
rediscussão  do  mérito,  sob  pena  de
ofensa  à  coisa  julgada.  Impositiva
manutenção do veredito.

“A pretensão  de  relativização  da  coisa
julgada  deve  ser  formulada  com
obediência  estrita  à  forma  e  aos
requisitos  prescritos  na  lei  processual,
mediante  instrumentos  processuais
apropriados,  a  exemplo  da  ação
rescisória”.  (TJSC,  Apelação  Cível  nº
0301291-90.2015.8.24.0066,  de  São



Lourenço  do  Oeste,  rel.  Des.  Carlos
Adilson Silva, j. 04/04/2017). 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos de apelação cima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, dar provimento ao apelo e ao
reexame  necessário,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta
pelo  ESTADO DA PARAÍBA, objetivando  reformar  a  decisão  prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  declaratória DE  NULIDADE  DE  ATO
ADMINISTRATIVO,  INTERPOSTA POR  ERINILDO  ALVES  COUTINHO,
julgou procedente o pedido, para reconhecer que o comando sentencial
questionado em primeiro grau encontrava-se dissonante do previsto na lei
ao determinar que os efeitos da promoção alcançada ocorressem a partir
do trânsito em julgado, e determinando que a promoção do autor se dê em
ressarcimento de preterição com efeitos  a contar  a partir  de janeiro de
2003. 

Irresignado,  o  Promovido  interpôs  o
presente recurso, aduzindo, em preliminar a carência de ação por falta de
interesse de agir e, no mérito, que a decisão recorrida violou coisa julgada
ao reformar o acordão proferido na apelação nº 200.2012.112.747-2/001.

Contrarrazões às fls. 74/76, onde o autor,
ora apelado, alega que o apelante não acatou de forma correta o decisum,
requerendo  a  revisão  de  matéria  já  decidida  em  primeiro  grau,  não
merecendo, por isso, ser acatada a apelação.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça não opinou acerca do mérito recursal (fls. 208).

É o que importa relatar.

V O T O 

Conheço do apelo, uma vez preenchidos
os pressupostos de admissibilidade.

Erinildo Alves Coutinho  pugna  seja
declarado a nulidade da decisão judicial que determinou que a promoção



por ressarcimento em preterição obtida tivesse efeito retroativo ao ano de
2003 e não do transito em julgado como determinado no Acordão proferido
e transitado em julgado nos autos,  sob pena de ofensa ao princípio da
isonomia. 

Razão não lhe assiste.

Isto  porque,  quando  do  julgamento  da
apelação  nº  0112747-90.2012.815.2001  -  transitada  em  julgado  em
10/12/2014 -, este Tribunal reconheceu o direito do autor à promoção por
ressarcimento em preterição com efeitos a partir do seu transito em julgado
da decisão, restou decidido que: [...] determinar que o Estado da Paraíba,
por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, promova o autor: Erinildo
Alves  Coutinho,  ao  cargo  de  cabo,  por  ressarcimento  em preterição,  a
contar do trânsito em julgado da presente decisão. Sob esta ótica, evidente
que a discussão acerca da possibilidade de modificação da data a partir da
qual  deve os efeitos da promoção se dá foi  atingida pela coisa julgada
material, de modo que a desconstituição do veredito agora encontra óbice
no que dispõe o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, bem  como
nos arts. 467 e 474 do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da
interposição da ação de ordinária, com correspondência nos arts. 502 e
508 do NCPC, in verbis: 

Art.  467.  Denomina-se  coisa  julgada  material  a
eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença,
não  mais  sujeita  a  recurso  ordinário  ou
extraordinário. 

Art. 474. 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.

A respeito,  Humberto  Theodoro  Júnior
pondera que: 

“[...] Não se tolera, em direito processual,  que uma
mesma  lide  seja  objeto  de  mais  de  um  processo
simultaneamente  (nºs  264 e  383);  nem que,  após o
trânsito  em  julgado,  volte  a  mesma  lide  a  ser
discutida  em outro  processo  (nºs  383,  507  e  508)
(Curso de Direito Processual Civil. vol. I. 52. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2011, p. 324)”. 

Ademais,  a  legislação  processual
disponibiliza  instrumentos  apropriados  para  a  impugnação  da  coisa
julgada, como é o caso da ação rescisória.

Portanto, inviável é a rediscussão acerca
da  possibilidade  de  a  promoção  por  ressarcimento  em  preterição
alcançada por Erinildo Alves Coutinho teria efeito a partir do trânsito em



julgado  ou  de  data  outra  merecendo  amparo  a  pretensão  recursal,  de
modo que a impugnação deveria ser feita por meio do recurso próprio ou,
se preenchidos os requisitos na época, do art. 485 do Código de Processo
Civiil, ou art. 966, do atual CPC/2015, através de ação rescisória, no prazo
legal. 

Verifica-se,  portanto,  que  a  presente
ação objetiva única e simplesmente a reapreciação de matéria já decidida,
pretensão esta que deveria ser veiculada, se fosse o caso, no momento e
através dos meios processuais adequados. 

Acerca do assunto, cumpre trazer à baila
jurisprudência de Tribunais pátrios:

“Ação declaratória. Autor que pretende desconstituir
sentença anteriormente proferida em ação de despejo,
sob  a  alegação  de  que  houve  indevida
complementação após a sua publicação em cartório.
Vício  alegado  que,  ainda  que  reconhecido,  não
tornaria inexistente a sentença, de modo que restou
sanado  pela  ocorrência  da  coisa  julgada,  e  pelo
decurso de prazo para o ajuizamento de eventual ação
rescisória.  Inadequação  da  via  eleita.  Falta  de
interesse processual. Processo extinto sem resolução
do  mérito.  Sentença  mantida.  Recurso  improvido.
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 2166-271-
77.2014.8.24.0000,  de  São  Paulo,  relator
Desembargador Ruy Coppola, datado de 13/11/2014

APELAÇÃO.  AÇÃO  PROPOSTA  POR
SERVIDORA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO
LOURENÇO  DO  OESTE.  ALMEJADA
PERMANÊNCIA  NA  FUNÇÃO  PÚBLICA  A
DESPEITO  DA  ANULAÇÃO  DO  CONCURSO
PÚBLICO MEDIANTE O QUAL INGRESSOU NA
CARREIRA  POR  DECISÃO  JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. TEORIA DO FATO
CONSUMADO.  DISCUSSÃO  EXAURIDA  EM
AÇÃO  POPULAR  PROMOVIDA  PELO
RESPECTIVO  SINDICATO.  QUESTÃO
ACOBERTADA  PELA  EFICÁCIA  PRECLUSIVA
DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de relativização da coisa julgada deve ser
formulada  com  obediência  estrita  à  forma  e  aos
requisitos  prescritos  na  lei  processual,  mediante
instrumentos processuais apropriados, a exemplo da
ação rescisória. (TJSC, Apelação Cível n. 0301291-
90.2015.8.24.0066,  de  São Lourenço do Oeste,  rel.
Des. Carlos Adilson Silva, j. 04/04/2017). 

Pelo  exposto,  dá-se  provimento  ao
apelo e ao reexame necessário para reconhecer a preliminar de carência



de  ação  por  inadequação  da  via  eleita,  julgando  extinta  a  ação  sem
pronunciamento acerca do mérito.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.   Participaram do julgamento,  o Exmo.
Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos, (relator),o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior , e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

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

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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