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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA PARA EN-
TREGA DE COISA MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR
PREJUÍZOS  C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.  EX-
TINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. IM-
POSSIBILIDADE  DE REDISCUSSÃO  SOBRE A  DE-
VOLUÇÃO  DO  AUTOMÓVEL  E  INDENIZAÇÃO  A
SER PAGA PELA DEPRECIAÇÃO DO BEM. MATÉ-
RIAS JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE EM DECI-
SÃO TRANSITADA EM JULGADO NO ANO DE 2006.
POSICIONAMENTO ATUAL FIRMADO PELA JURIS-
PRUDÊNCIA PÁTRIA. OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS
NORMAS  PROCESSUALISTAS  CIVIS.  PRECEDEN-
TES DESTA CORTE E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MINEIRO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMEN-
TO DO RECURSO.

-  Da análise perfunctória do teor da sentença, vislumbro que
a fundamentação utilizada pela magistrada de base para jul-
gar extinto o processo ocorreu não só pelo que restou decidi-
do no âmbito da primeira instância, como também em face de
acórdão prolatado por este Egrégio Tribunal (fls. 114/117),
que negou provimento à irresignação instrumental, com trân-
sito em julgado no dia 17.04.2006.

- De acordo com o regramento contido na norma processua-
lista civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi
decidida por decisão transitada em julgado.
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-  “APELAÇÃO  CÍVEL.  EXTINÇÃO  DA  PRETENSÃO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  COISA JULGADA.  OCORRÊN-
CIA. TRÍPLICE IDENTIDADE VERIFICADA. EXEGESE DO
ART. 337, §§ 2º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS - ART. 485, V, DA LEGISLAÇÃO ADJETI-
VA CIVIL.  DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.  -  "Há
coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por deci-
são transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedi-
do." (Art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC/15) - "Denomina-se coisa julga-
da material a autoridade que torna imutável e indiscutível a deci-
são de mérito não mais sujeita a recurso." (Art. 502 do CPC/15) -
"O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a exis-
tência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)"
(Art. 485, V, do NCPC) Destaquei!” (TJPB - ACÓRDÃO/DECI-
SÃO do Processo Nº 00388075820138152001, 1ª Câmara Especi-
alizada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 10-
10-2017).

- De fato, não há como reapreciar as matérias já decididas em pro-
cesso distinto. In casu, a decisão transitada em julgado, proveniente
desta Corte, entendeu não ser possível a devolução do automóvel
porque não foi completamente satisfeita a obrigação imposta à exe-
cutada. 

- O pedido de indenização decorrente da depreciação do bem, tam-
bém disposto no Agravo de Instrumento interposto nos autos da
Ação Anulatória nº 0022419-37.2000.815.2001, encontra-se devi-
damente analisado, tendo, inclusive, à época, operado a preclusão
consumativa,  posto que, consoante solidificado por esta Primeira
Câmara Cível no julgamento daquele recurso, a agravante, ora ape-
lante, não se insurgiu quanto à temática em questão no momento
oportuno, mostrando-se incabível a inovação recursal, em especial,
na fase executiva.

- Nos termos do art. 471, caput, do CPC/73 (atual art. 505, caput,
do CPC/15), “nenhum juiz decidirá novamente as questões já deci-
didas relativas à mesma lide”. Logo, sendo flagrante a existência
da res judicata, não há como proceder a um novo exame do pleito.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Capital Distribuidora de Veículos Ltda.,
desafiando sentença lançada às fls. 199/201, pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível desta Comarca
da Capital  que, nos autos da “Ação Ordinária para entrega de coisa móvel c/c indenização por
prejuízos c/c antecipação de tutela”, ajuizada por aquela em desfavor de Samara Moura de Araú-
jo, cujo objeto reside na devolução de automóvel e indenização decorrente da sua redução de preço,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a questão já foi decidida e dis-
cutida no processo de anulação do contrato firmado entre as partes, restando impossibilitado novo
exame da matéria.

Apelação Cível manejada pela autora às fls. 206/211. Alega, em síntese, que a deci-
são interlocutória, anexada à fl. 100, não poderia ser interpretada como apta a fazer coisa julgada.
Aduz, ainda, que não houve apreciação do pedido de ressarcimento pela depreciação do veículo, as-
severando ser a referida conduta eivada de nulidade insanável, razão pela qual pleiteia a anulação
do decreto sentencial, com o escopo de que outro seja proferido em seu lugar.

Contrarrazões não apresentadas, consoante atesta certidão encartada aos autos à fl.
216-verso.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria da Justiça emitiu parecer, às fls. 223/223-v,
opinando pelo prosseguimento do feito ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal, trazida a lume pela Capital Distribuidora de Veí-
culos Ltda., concentra-se em aferir a existência, ou não, de coisa julgada hábil a ensejar óbice para
adentramento da questão meritória que orbita no caso concreto, cujo objeto reside na devolução de
automóvel pela promovida, bem assim na indenização pela depreciação daquele. 

Inicialmente, a autora aponta equívoco do Juízo de origem ao aplicar o mencionado
instituto processual com base em decisão interlocutória, colacionada aos autos à fl. 100. 

Ora, da análise perfunctória do teor da sentença, vislumbro que a fundamentação uti-
lizada pela magistrada de base para julgar extinto o processo foi determinada não só pelo que restou
decidido no âmbito do Juízo a quo, como também em face de acórdão prolatado por esta Primeira
Câmara Especializada Cível (fls. 114/117), que negou provimento ao Agravo de Instrumento inter-
posto pela empresa acima identificada, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 17.04.2006, con-
soante informação de extrato processual encartado à fl. 118.

Por oportuno, transcrevo excerto do r. decisum: 

“(…)  No presente caso, verifica-se, de logo, que, não obstante encon-
trar-se o processo em fase de execução, ainda não foram pagos os valo-
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res devidos pela agravante, à vista da decisão judicial, não podendo, em
consequência, exigir que a agravada devolva o bem móvel.
Com efeito, se o artigo 158 do CC de 1916 determinava que, em sendo
anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado em antes dele se acha-
vam,  é necessário que a agravante cumpra com a obrigação imposta
pela sentença, para que, somente assim procedendo, possa exigir a devo-
lução do automóvel em referência; portanto, somente, poderão as partes
retornar ao status quo ante, quando a agravante pagar o que é devido.
Ademais, como bem destacado pela D. Representante do Ministério Pú-
blico Estadual, a questão levantada pela agravante não foi objeto de de-
cisão pela sentença, não podendo ser modificada nos autos da ação exe-
cutiva. É que as questões relativas à dissolução do contrato, no que se
inclui a devolução do bem, foram resolvidas pela sentença exequenda, a
qual, se omissa, deveria ter sido atacada pela via dos embargos de de-
claração.
Segundo o art. 463 do CPC: 
"Art. 463. Ao publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofí-
cio jurisdicional, só podendo alterá-la: 
I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.”
Com este entendimento, concluo que a matéria tratada nos presentes au-
tos, não obstante de base jurídica discutível, distancia-se daquela trata-
da na decisão que se encontra em fase de execução, não podendo mais
ser modificada, inclusive, por não ser possível, por ocasião da execu-
ção, rediscutir questões relativas à fase de conhecimento, à vista, até
mesmo, da preclusão que se opera.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 01000401320008152001, 1ª Câmara cível, Relator Dr Car-
los Neves da Franca Neto - Juiz Convocado , j. em 23-03-2006) – Grifos
nossos.

Desse modo, agiu com acerto a juíza singular ao reconhecer a aplicação da coisa jul-
gada no caso concreto, eis que presente a  tríplice identidade caracterizadora desse fenômeno ju-
rídico-processual. 

Em igual ordem de ideias, vejamos o artigo 337, §4º, do Código de Processo Civil de
2015, que aborda a matéria posta em debate:

“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado.” (Art. 337, § 4º, do CPC/15)

Convém pontuar ter este Sodalício, em acórdão de minha relatoria, bem como o Tri-
bunal de Justiça Mineiro, utilizado igual intelecto em recentíssimos julgados, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM RESOLU-
ÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.  TRÍPLICE
IDENTIDADE VERIFICADA. EXEGESE DO ART. 337, §§ 2º E 4º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - ART. 485,
V,  DA  LEGISLAÇÃO  ADJETIVA  CIVIL.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO. - "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi

Desembargador José Ricardo Porto
 4



Ap. nº 0027700-61.2016.815.2001

decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pe-
dido." (Art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC/15) - "Denomina-se coisa julgada
material  a  autoridade que torna imutável  e  indiscutível  a  decisão  de
mérito não mais sujeita a recurso." (Art. 502 do CPC/15) - "O juiz não
resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de peremp-
ção, de litispendência ou de coisa julgada; (...)" (Art. 485, V, do NCPC)
Destaquei!”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00388075820138152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 10-10-2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  AUXILIO  DOENÇA
ACIDENTÁRIO.  MATÉRIA  ANTERIORMENTE  DISCUTIDA  EM
OUTRO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA. Há coi-
sa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transi-
tada em julgado. Considerando que a sentença proferida na ação que
tramitou perante a Comarca de Ipatinga versa sobre a mesma relação
jurídica e contém o mesmo pedido e causa de pedir objetos da presente
ação, imperioso o reconhecimento de coisa julgada nos autos. A coisa
julgada  material  impede  rediscussão  sobre  eventual  direito  da  parte,
mostrando-se correta a extinção do processo sem resolução de mérito.”
(TJMG; APCV 1.0134.14.008202-2/001; Rel. Des. Marco Aurelio Feren-
zini; Julg. 30/11/2017; DJEMG 11/12/2017) 

Com efeito, corroborando o posicionamento atual firmado pela jurisprudência pátria,
de fato, não há como reapreciar as matérias já decididas em processo distinto.  In casu, a decisão
transitada em julgado, proveniente desta Corte, entendeu não ser possível a devolução do automóvel
porque não foi completamente satisfeita a obrigação imposta à executada. 

Por outro lado, ao contrário do que alega a recorrente, este Egrégio Tribunal tam-
bém indeferiu o pleito de indenização decorrente da depreciação do bem, ao afirmar que “a
matéria tratada nos presentes autos, não obstante de base jurídica discutível, distancia-se daquela
tratada na decisão que se encontra em fase de execução, não podendo mais ser modificada, inclu-
sive, por não ser possível, por ocasião da execução, rediscutir questões relativas à fase de conheci-
mento, à vista, até mesmo, da preclusão que se opera.” - fl. 116.

Desse modo, o requerimento supracitado, igualmente disposto na irresignação instru-
mental interposta nos autos da Ação de Anulação de Contrato Compra e Venda cumulada com In-
denização por Danos Morais, de nº 0022419-37.2000.815.2001, encontra-se devidamente apreciado
no r. decisum, tendo, inclusive, à época, operado a preclusão consumativa, posto que, consoante so-
lidificado por esta Primeira Câmara Cível, ratificando o intelecto do Juízo de origem, no julgamento
daquele recurso, a agravante, ora apelante, não se insurgiu quanto à temática em questão no mo-
mento oportuno, mostrando-se incabível a inovação recursal, em especial, na fase executiva. 

Outrossim,  nos  termos  do art.  471,  caput,  do  CPC/73 (atual  art.  505, caput,  do
CPC/15), nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Logo,
sendo flagrante a existência da res judicata, não há como proceder a um novo exame dos pedidos.

Com essas considerações, DESPROVEJO O APELO, mantendo-se a sentença ob-
jurgada em todos os seus termos.

Desembargador José Ricardo Porto
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É como voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram

do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas Targi-
no, Procurador de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/16
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