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PROCESSUAL  CIVIL –  Apelação  cível  –
Embargos  de  terceiro  –  Coisa  julgada  –
Constatação  –  Efeito  preclusivo  –
Inteligência do artigo 474 do CPC –  Efeito
Translativo  –  Possibilidade  de  análise  de
questão  de  ordem  pública  não  suscitada
pelas  partes  –  Extinção  do  feito  sem
resolução do mérito.

— O  efeito  que  se  extrai  da  norma
insculpida  no  artigo  474  do  diploma
processual  civil,  é  de  que  os  efeitos  da
sentença  se  imutabilizam  mesmo  com
relação  ao  que  não  foi  expressamente
declarado.

— “Já  o  art.  474  do  CPC  dispõe  sobre  a
impossibilidade de se rediscutir não apenas as
questões  que  tenham  sido  explicitamente
decididas  no  dispositivo,  porquanto
expressamente  alegadas  pelas  partes,  mas
também aquelas que poderiam ser alegadas e
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não  o  foram.  6.  Da  interpretação  desses
dispositivos,  extrai-se  o  óbice  para  a
propositura de ação idêntica,  rediscussão de
pontos já decididos na sentença e alegação de
fatos novos não aduzidos por desídia da parte.”
(REsp  861.270/PR,  Rel.  Ministro  CASTRO
MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/10/2006, DJ 16/10/2006, p. 358).

—  “Dá-se  o  efeito  translativo,  quando  o
sistema autoriza  o  tribunal  a  julgar  fora  do
que  consta  das  razões  ou  contrarrazões  do
recurso (...). Isto ocorre normalmente com as
questões  de  ordem  pública,  que  devem  ser
conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito
não se opera a preclusão” (Código de Processo
Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. Nota 28 ao artigo 496).

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, conhecer do
apelo e, de ofício, extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos
do voto do relator e da súmula do julgamento de fl. 181.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de nova ação de embargos de ter-
ceiro proposta por  ROBERTO FERNANDES NUNES DE FARIAS  e INÁCIA
BATISTA NUNES, em face do BANCO DO BRASIL S/A, fulcrando-se na au-
sência de citação de suas pessoas nos autos da ação de execução movida em
face da empresa que titularizam e na qual houve a penhora de bem ofertado
em cédula pignoratícia, tendo o M.M. Juiz da 2ª Vara de Monteiro julgado par-
cialmente procedente (fls. 74/78), reconhecendo haver litisconsórcio passivo
necessário entre a executada PREPARAÇÃO DE SOLOS BONFIM LTDA e os
embargantes,  ora  apelantes,  em  face  de  serem  garantidores  hipotecários,
mas, ao final, manteve a penhora judicial sobre o bem e determinou, “de ofí-
cio”, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial os embargan-
tes sejam citados para integrar o pólo passivo.
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Nas razões de apelação de fls.  81/94 dos
autos, os recorrentes aduzem, em apertada síntese, a ocorrência de julgamen-
to “extra petita” e pugnam pela prolação de uma nova decisão que declare
nula a penhora e, por fim, pedem a condenação do apelado nos ônus sucum-
benciais.

Sem contrarrazões (fls. 119.v).

Parecer ministerial de fls. 127/130 pela pro-
cedência do apelo.

É o relatório, passo a decidir.

V O T O

Preliminarmente,  cabe  analisar  a
possibilidade de  conhecimento de questão de ordem pública não suscitada
pelas partes, qual seja, a coisa julgada. 

Saliente-se  ser  comezinho  de  direito  que
ficam transladadas ao Tribunal as matérias de ordem pública, sem que isso
venha a representar desrespeito aos limites do âmbito de sua atuação, cujos
contornos  está  delimitados  pelo  efeito  devolutivo  dos  recursos.  Em sendo
assim,  mesmo  não  descortinadas  em  primeiro  grau  de  jurisdição,  é
assegurado no âmbito recursal,  por força da profundidade da devolução, o
reconhecimento de afronta à coisa julgada, em atenção ao artigo 267, V, §3º,
do CPC.

Sobre  a  matéria,  veja-se  o  escólio  de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“Dá-se o efeito translativo, quando o sistema autoriza o
tribunal a julgar fora do que consta das razões ou con-
tra-razões do recurso (...). Isto ocorre normalmente com
as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas
de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a pre-
clusão” (Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais,  2003.  Nota 28 ao artigo
496). (grifei).

E mais adiante arrematam:

“Daí por que é lícito ao tribunal,  apreciando apelação
apenas do autor, contra sentença de mérito que lhe fora
parcialmente  favorável,  extinguir  o  processo sem julga-
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mento do mérito, entendendo ser o recorrente carecedor
de ação. É que o exame das condições da ação deve ser
feito  ex  officio  (CPC 267 §  3.º),  não caracterizando a
proibição da reformatio in pejus, incidente apenas quanto
às questões de direito dispositivo.”  (grifei).

Pois bem, passa-se a analisar se, no caso
em apreço, houve coisa julgada material em decorrência de ter havido anterior
ajuizamento de embargos de terceiros (n. 024.2002.000030-3) os quais foram
desprovidos por decisão judicial transitada em julgado, posteriormente atacada
por ação rescisória (n.  0100113-03.2002.815.0000),  também desprovida  por
decisão definitiva.

Como  se  sabe,  os  pressupostos
processuais, ao lado das condições de ação, formam o núcleo “lato sensu” dos
pressupostos  de  admissibilidade  da  atividade  jurídica,  de  modo  que,  na
ausência de qualquer um desses, o processo estará condenado ao insucesso.

Embora não exista consenso na doutrina, a
corrente clássica costuma subdividir os  pressupostos processuais em três
grupos, quais sejam,  a) de existência (petição inicial, jurisdição, citação);  b)
de validade (petição inicial apta, órgão jurisdicional competente e imparcial,
citação  válida,  capacidade  de  agir/ser  parte,  capacidade  processual  e
capacidade  postulatória),  c)  pressupostos  negativos  extrínsecos
(litispendência e coisa julgada).

Como  se  sabe,  a  presença  de  um
pressuposto negativo impede a análise do mérito da ação. Trata-se de  fato
impeditivo para a formação de relação processual válida.

Interessa ao caso  “sub judice” a digressão
acerca da coisa julgada. Não há consenso doutrinário sobre o que viria a ser o
fenômeno  processual  da  coisa  julgada.  Desse  dissenso  destacam-se  três
correntes:

A  primeira  corrente  é  a  acepção  alemã,
seguida por PONTES DE MIRANDA e OVÍDIO BAPTISTA. De acordo com essa
teoria, a coisa julgada é um efeito da sentença que a torna imutável.

Para  a  segunda  acepção,  defendida  por
LIEBMAN (corrente majoritária), a coisa julgada não é um efeito, mas sim uma
qualidade dos efeitos da sentença. Ela em si mesma não é efeito. Mas, que
qualidade  é  essa?  A imutabilidade  do  “decisum”.  Supostamente,  teria  sido
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essa concepção a adotada pelo Código Processual Civil brasileiro. Até mesmo
porque BUZAID era seguidor dessa corrente. Veja-se:

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

Para  a  terceira  corrente,  adotada  por
BARBOSA MOREIRA, a coisa julgada também não seria efeito, mas sim uma
qualidade do conteúdo da sentença. E o que isso significa? A coisa julgada é
a  imutabilidade  do  conteúdo  da  sentença,  a  norma  jurídica  concreta
estabelecida na sentença é que a tornaria imutável.

Perceba-se que nas três correntes, a coisa
julgada é uma situação de estabilidade que torna indiscutível a decisão. Tem
relação íntima com a segurança jurídica.

O  fundamento principal para a existência
da  coisa  julgada  é  a  segurança  jurídica.  Isso  porque,  a  ideia  básica  de
jurisdição é a de resolver o conflito entre dois sujeitos. É inerente que essa
decisão  do  Estado-Juiz  seja  última  e  definitiva,  pois,  se  assim não  fosse,
haveria a insegurança eloquente.

Desse  modo,  a  coisa  julgada,  antes  de
qualquer coisa, é uma proteção do cidadão contra o Estado-Juiz; é o limite da
jurisdição. É, portanto, um elemento do princípio da segurança jurídica.

É preciso ter em mente que a coisa julgada
é um instituto frio; preocupa-se, apenas, com a segurança jurídica. Isso pode
causar perplexidade, mas a importância da coisa julgada é justamente essa.

Por isso há regramentos que flexibilizam a
coisa julgada, exemplo disso é a ação rescisória e a “querela nulitatis”.

Costuma-se subdividir a  coisa julgada em
formal e material.  A primeira é a preclusão de uma decisão, ou seja, é a
indiscutibilidade  da  decisão  no  mesmo processo em que  ela  foi  proferida.
Opera-se em uma relação endoprocessual.

Já  a  coisa  julgada  material  é  a
indiscutibilidade da decisão dentro  e  fora  do processo;  torna indiscutível  a
decisão em qualquer processo.
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Segundo  o  Código  de  Processo  Civil,  há
coisa julgada material quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
Veja-se:

Art. 301 Omissis
(...)
§  1o Verifica-se a  litispendência  ou  a  coisa  julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

A coisa julgada produz três efeitos: a) efeito
negativo  da  coisa  julgada:  a  coisa  julgada  obsta  (impede)  nova  decisão
sobre  a  mesma  demanda;  b) efeito  positivo  da  coisa  julgada:  há
determinadas demandas que se fundamentam na coisa julgada;  tem como
causa de pedir a coisa julgada, exemplo, execução de sentença, a liquidação
de  sentença,  ação  de  alimentos  depois  da  ação  de  investigação  de
paternidade, c) eficácia preclusiva da coisa julgada: com a coisa julgada, a
decisão se torna protegida contra qualquer  alegação que pudesse alterar o
que foi decidido. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de alegar algo
que pudesse interferir no julgamento.

O art. 474 do CPC trata, justamente, do que
a doutrina  e  jurisprudência  denomina de  regra  do deduzível  e  dedutível.
Confira-se:

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.

Desse  modo,  tudo  aquilo  que  poderia  ter
sido  dedutível (alegado),  mas  não  foi,  reputar-se-á,  por  ficção,  dedutível
(alegado) e repelido.

Nesse caso, tem-se que tudo aquilo que po-
deria ter sido dedutível, mas não fora, reputar-se-á dedutível e repelido (efi-
cácia preclusiva da coisa julgada).

Neste mesmo sentido a jurisprudência  pá-
tria, a qual pede-se “venia” para colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.  SÚMULA  284/STF.  PRECLUSÃO  PRO
JUDICATO.  EFICÁCIA  PRECLUSIVA  DA  COISA
JULGADA.  1.  É  impossível  conhecer-se  do  recurso
especial pela alegada violação ao artigo 535 do CPC nos
casos em que a argüição é genérica, por incidir a Súmula
284/STF,  assim  redigida:  "É  inadmissível  o  recurso
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extraordinário,  quando a deficiência na fundamentação
não permitir  a  exata  compreensão da controvérsia".  2.
Não pode prevalecer, em face do óbice da preclusão pro
judicato, a decisão do magistrado de primeira instância
que tenha por fim retratar decisão interlocutória objeto
de agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal aq
quem. 3. O acórdão proferido pela instância de segundo
grau,  ao  não  conhecer  do  mérito  do  agravo  de
instrumento pela inobservância do disposto no art. 526 do
CPC,  trouxe  como  efeito  a  manutenção  da  decisão
agravada,  impedindo  que  fosse  reaberto  o  prazo  para
retratação  do  juiz  de  piso.  Solução  em  contrário,
importaria em supressão de instância. 4. O art.  468 do
Código de Processo Civil  explicita  que a sentença tem
força de lei, ou seja, faz coisa julgada, nos limites da lide
e das questões decididas, o que impede a propositura de
ação idêntica, com as mesmas partes, causa de pedir e
pedido.  5.  Já  o  art.  474  do  CPC  dispõe  sobre  a
impossibilidade de se rediscutir não apenas as questões
que tenham sido explicitamente decididas no dispositivo,
porquanto  expressamente  alegadas  pelas  partes,  mas
também  aquelas  que  poderiam  ser  alegadas  e  não  o
foram. 6.  Da interpretação desses dispositivos, extrai-se
o óbice para a propositura de ação idêntica, rediscussão
de pontos já decididos na sentença e alegação de fatos
novos não aduzidos por desídia da parte. 7.  Malgrado
constar do dispositivo da sentença a determinação para
que,  após  o  trânsito  em  julgado,  os  depósitos  fossem
convertidos  em  renda  da  União,  o  reconhecimento  da
decadência  com  a  conseqüente  determinação  de
levantamento dos depósitos pela empresa recorrida não
ofende a coisa julgada. 8. Em face da decadência ter-se
operado no curso da lide, seria desarrazoado exigir que a
parte suscitasse esse fato extintivo em momento anterior.
Além  disso,  essa  tese  não  foi  discutida  na  ação  de
conhecimento,  consubstanciando  outra  causa  de  pedir
sujeita  a  nova  coisa  julgada.  9.  Recurso  especial
conhecido em parte e improvido. (REsp 861.270/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 05/10/2006, DJ 16/10/2006, p. 358). (grifei).

O efeito que se extrai da norma insculpida
no artigo 474 do diploma processual civil, é de que os efeitos da sentença se
imutabilizam mesmo com relação ao que não foi expressamente declarado. 

Sendo assim, fica patente a impossibilidade
de se renovar indefinidamente o acesso à jurisdição.
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Desta forma, na hipótese dos presentes au-
tos,  tendo  havido  anterior  ajuizamento  de  embargos  de  terceiros  (n.
024.2002.000030-3), os quais foram desprovidos por decisão judicial transita-
da  em  julgado,  posteriormente  atacada  por  ação  rescisória  (n.0100113-
03.2002.815.0000), também desprovida por decisão definitiva, resta inadmissí-
vel a repetição de ajuizamento de embargos de terceiros, desta feita, fulcrado
em fatos não alegados anteriormente.

Por tudo o que foi  exposto,  com fulcro no
artigo 267, V, §3º, do CPC, de ofício, reconheço a existência de coisa julgada
material, de forma que EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 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, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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