
Apelação Cível – Nº 0001861-58.2010.815.0331

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Risomar de Mendonça Gomes – Adv.: Ianco Cordeiro (OAB/PB
nº 11.383).

Apelado: Marcos Antonio Gomes Silva – Def. Público: Bergson Marques
C. De Araújo (OAB/PB nº 3.755).

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EXTINÇÃO DO FEITO  SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.  COISA  JULGADA.  IRRESIGNAÇÃO.
ACORDO  CELEBRADO  EM  AÇÃO  DE
SEPARAÇÃO  CONVERTIDA  EM  DIVÓRCIO.
IDÊNTICA  MATÉRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELECÇÃO DO ART. 337, §  4º, DO CPC/15.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Não  obstante,  o  nome  dado  à  ação,
reconhece-se  o  instituto  da  coisa  julgada,
quando  o  que  se  pretende  discutir  já  fora
decidido  em  outra  ação,  com  trânsito  em
julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta por Risomar de
Mendonça Gomes, hostilizando sentença de fls. 128/129, proveniente do
Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita, prolatada nos autos
da  Ação de Indenização por  danos morais  movida  contra  Marcos
Antonio Gomes Silva, ora apelado.

O  magistrado  singular  julgou  extinto  o  feito,  sem
resolução do mérito, por entender presente o instituto da coisa julgada.

Irresignada, a autora interpôs apelação (fls. 132/164)
requerendo,  preliminarmente,  a  concessão  dos  benefícios  da  justiça
gratuita.  No  mérito,  alegou,  em  síntese,  que  o  magistrado  julgou  a
demanda  sem  ouvir  as  testemunhas  arroladas,  a  presença  de  danos
morais, por ter a apelante suportado dores e não meros aborrecimentos
por culpa do apelado.

Aduziu  que  o  patrimônio  de  aproximadamente  R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) fora transferido para o nome do pai do
apelado.

Por fim, pugnou pelo acolhimento da súplica recursal,
com arbitramento de danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
correção monetária e juros, bem como arbitramento de verba honorária
em 20% (vinte por cento).

Contrarrazões às fls. 166/167.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
não vislumbrou hipótese para sua intervenção (fls. 174/176).

É o relatório.

V O T O
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Defiro o pedido de justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que a autora em ação de separação
litigiosa, convertida em divórcio consensual, realizou acordo (fls. 20/21),
em 09 de novembro de 2009, com o cônjuge varão, no sentido de receber
o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título indenizatório.

Em 26  de  maio  de  2017,  ingressou com a  presente
ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que recebeu,
segundo ela, “meros” R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por ter o réu
colocado o patrimônio conjugal em nome do seu genitor.

O magistrado “a quo”, vislumbrando o revolvimento de
idênticas questões deduzidas naqueles autos, reconheceu o instituto da
coisa julgada.

De  fato,  com  acerto  agiu  o  Julgador,  eis  que,  não
obstante, a nomeação da ação como indenizatória por danos morais, o
que  se  pretende,  realmente,  é  revolver  o  acordo  firmado  na  ação
0332006003636-6, em 09 de novembro de 2009.

Ora,  consta  no  Termo  de  Audiência  (fls.  20/21)  a
inexistência  de  bens  a  partilhar,  o  que  se  leva  a  crer  que  a
promovente/apelante tinha conhecimento de todo o panorama fático, já
que convivia com o ex-cônjuge.

Outrossim, em momento algum, nos presentes autos,
fora alegado que, no momento que se firmou o acordo, a recorrente não
tinha conhecimento de que o réu teria passado o patrimônio para o nome
do seu genitor. Todavia, mesmo que tivesse esse conhecimento, celebrou
o acordo.

Portanto, a alegação de existência de padaria, de loja
comercial,  de  fazenda  e  etc.,  não  comporta  análise  nesta  seara,  pois
deveria ter sido realizada à época da ação de separação convertida em
divórcio.
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O que também afasta o argumento de que deveria ter
havido  saneamento  do  processo,  com ouvida  de  testemunhas  sobre  o
patrimônio do casal, posto que tal prova precluiu.

Na esteira desse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL.  DIVÓRCIO,  GUARDA COMPARTILHADA,
PARTILHA DE  BENS E  VISITAS.  ACORDO CELEBRADO EM
AUDIÊNCIA.  ARREPENDIMENTO.  Acordo  celebrado  e
homologado em audiência na presença do Magistrado e do
Ministério Público, estando as partes devidamente assistidas
por advogados não gera nulidade da decisão. Caso em que a
parte se arrependeu do acordo firmado, inviável conhecer o
recurso  de  apelação.  NÃO  CONHECERAM.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70061177382,  Oitava  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado
em 11/09/2014)  (TJ-RS -  AC:  70061177382 RS,  Relator:
Rui  Portanova,  Data  de  Julgamento:  11/09/2014,  Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
16/09/2014)”.

AÇÃO  COMINATÓRIA.  ACORDO  JUDICIALMENTE
HOMOLOGADO  POSSUI  FORÇA  DE  COISA  JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉIRA OBJETO DO
ACORDO.  APELAÇÃO  IMPROVIDA.  1.  Não  existe  a
possibilidade  de  alterar,  de  qualquer  modo,  a  sentença
homologatória de acordo proferida em audiência, pois esta,
por meio das cláusulas do acordo, representam a vontade
expressa das partes. 2. A Empresa Brasileira de Correios e
telégrafos - ECT, ora apelante, deveria ter demonstrado sua
insatisfação  quanto  a  cláusula  contratual  em  questão  no
momento do acordo.  3.  A ata de audiência  que consta  o
acordo homologado, está devidamente assinada pela própria
empresa apelante, o que demonstra sua concordância com
as cláusulas ali transcritas. Assim, não há como discutir a
anulação de tal cláusula na presente ação, pois presume-se
que esta é fruto de uma vontade de ambas as partes. 4.
Conforme estabelece o art. 449 do CPC, o acordo judicial,
faz lei entre as partes e tem valor de sentença, portanto, a
matéria não poderá ser rediscutida na presente ação, o que
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será possível apenas através de ação rescisória. 5. Apelação
a que se nega provimento.(TRF-1 - AC: 200135000007393
GO 2001.35.00.000739-3, Relator: JUIZ FEDERAL MARCIO
BARBOSA  MAIA,  Data  de  Julgamento:  01/10/2013,  4ª
TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.142 de
10/10/2013).

Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  337,  §  4º,  do
CPC/15,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,  mantendo  incólume  a
decisão vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Doutor João
Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018.

                    Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
           Relator                 
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