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ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
QUINQUÊNIOS.  AJUIZAMENTO  DE  DEMANDA 
PENDENTE AINDA AÇÃO IDÊNTICA DE JULGAMENTO. 
LITISPENDÊNCIA.  RECONHECIMENTO.  EXTINÇÃO  DO 
FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 267, V, DO CPC.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM 
SINGULAR. DESPROVIMENTO.

Ocorre  a  litispendência  quando  há  a  reprodução  de  ação 
ainda em curso, que possui identidade de partes, pedido e 
causa de pedir, devendo o feito ser extinto sem julgamento 
do mérito, nos termos do art. 267, V, do Estatuto Processual 
Civil.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível aforada  por Múcio  de  França 
Souza contra  sentença,  fls.  83/84,  prolatada pelo Juiz  de Direito da 1ª  Vara da 
Fazenda Pública  da Comarca da Capital  que,  nos  autos  da  Ação de  Cobrança 
ajuizada em desfavor do Estado da Paraíba, extinguiu o feito sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 267, inciso V do CPC, reconhecendo a litispendência 
processual. 

Inconformado, o recorrente requer, às fls. 85/97, inicialmente, 
que seja  afastado o reconhecimento da litispendência e, no mérito, pugna que os 
percentuais  a  título  de  quinquênios  sejam  estabelecidos  de  acordo  com  o 
preceituado  no  art.  161  da  LC  39/85.  Afirma,  ainda,  que  os  percentuais 
conquistados  pela  referida  lei  deverão  ser  preservados,  incidindo  cada  um de 
forma  autônoma,  uma  vez  que    representam,  apenas,  a  soma aritmética  dos 
percentuais devidos, incidentes sobre o vencimento base. 

Diante  deste  cenário,  requer  o  provimento  do  apelo  para 
acolher  o  pedido deduzido na inicial,  a  fim de que o  adicional  por  tempo de 
serviço   seja  pago  nos  percentuais  de  32%  sobre  o  vencimento  básico,  com a 
condenação da parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, 
estes no percentual de 20% do valor do benefício econômico auferido.  

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  112/121,  suscitando, 
inicialmente,  a  preliminar  de  prescrição  do  fundo  de  direito  e,  no  mérito,  o 
desprovimento do apelo. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  131/132, 
opinando pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 
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VOTO
Exma Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Múcio  de  França  Souza  ajuizou  ação  de  cobrança  em 
desfavor do Estado da Paraíba, aduzindo que é servidor público estadual desde 30 
de  julho  de  1981  e  que  o  Estado  da  Paraíba,  a  pretexto  de  uma  errônea 
interpretação  da  Lei  Complementar  n.  58/2003,  não  vem  pagando  em  sua 
integralidade o adicional por tempo de serviço, o que gera o pagamento a menor 
dos seus vencimentos.

Alegou  que  a  LC  n.  58/2003  admite  o  procedimento  de 
incorporação previsto no art. 161 da LC n. 39/85, e que, desde março de 2003 está 
com  os  quinquênios  congelados,  conduta  que  fere  o  princípio  da  legalidade, 
importando em redutibilidade de vencimentos.

O magistrado  sentenciante  extinguiu o feito sem resolução 
de mérito, nos termos do art. 267, inciso V, do CPC, reconhecendo a litispendência 
processual. 

De  fato,  compulsando  os  autos,  em  especial,  a  certidão 
acostada às fls. 125, e a movimentação processual de fls. 128, extraio que, quando 
do ajuizamento do presente feito, na data de  06/09/12,  fls. 02, já tramitava nesta 
instância superior, a ação de  nº 0087119-02.2012.815.2001,  cujas partes, pedido e 
causa de pedir são as mesmas do presente feito. Referida demanda foi julgada por 
esta egrégia Terceira Câmara Cível, na data de 20 de março de 2014.  

Diante  deste  fato,  caracterizada  está  a  litispendência,  uma 
vez  que  foi  aforada  uma  demanda  quando  já  havia  outra  em  curso,  com 
identidade de partes, pedido e causa de pedir,  e buscando o mesmo resultado, 
qual seja, o descongelamento do adicional por tempo de serviço. 

Sobre o assunto, a jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL.  LITISPENDÊNCIA.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA VERSANDO  O  MESMO  PEDIDO  FORMULADO  EM 
SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO 
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ORDINÁRIA.  TRANSITO  EM  JULGADO  DO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  QUE  MANTEVE  A  DECISÃO  INDEFERITÓRIA. 
COISA JULGADA.
1. A ratio essendi da litispendência interdita à parte  que promova duas 
ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor 
formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma 
causa petendi.
2. . Consectariamente, por força da mesma é possível afirmar-se que há 
litispendência  quando  duas  ou  mais  ações  conduzem  ao  "mesmo 
resultado"; por isso: electa una via altera non datur.
3.  In  casu, o  pedido referente  à  não inscrição  da empresa  no  CADIN 
veiculado  no  Mandado  de  Segurança  impetrado  pela  empresa  ora 
recorrente  consta,  com  a  mesma  extensão,  como  pedido  de  tutela 
antecipada, em Ação Ordinária.
4. Ademais, o pedido de tutela antecipada formulado na ação ordinária, 
referente  à  oposição  quanto  à  inscrição  no  CADIN,  foi  indeferido  e,  
25.10.2001,  e  foi  objeto  de  agravo  de  instrumento  cuja  decisão 
indeferitória transitou em julgado em 20.02.2003.
5.  Destarte,  verifica-se  que o Mandado de Segurança,  de  que trata  os 
presentes  autos,  impetrado  em 24.01.2002  com o  objetivo  de  obstar  a 
inscrição  da  empresa  no  CADIN  pelo  não  pagamento  dos  boletos 
referentes ao ressarcimento ao SUS, conforme previsto no art. 32, da Lei 
n.º  9.656/2001,  sendo  certo  que  foi  manejado  em  data  posterior  ao 
indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação ordinária que 
tinha idêntico objetivo.
6. O pedido do mandamus não só restou prejudicado como também não 
pode ser atendido porquanto infirmará a decisão que indeferiu a tutela 
antecipada cuja negativa foi confirmada com o trânsito em julgado da 
decisão do Agravo de Instrumento ocorrido em 20.02.2003.
7.  Deveras,  um  dos  meios  de  defesa  da  coisa  julgada  é  a  eficácia 
preclusiva prevista no art. 474, do CPC, de sorte que, ainda que outro o 
rótulo da ação, veda-se-lhe o prosseguimento em prestígio à
res judicata impedindo infirmar-se o resultado a que se alcançou na ação 
anterior.
8. A ofensa ao art. 535 do CPC não resta configurada quando o Tribunal 
de  origem,  embora  sucintamente,  pronuncia-se  de  forma  clara  e 
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não 
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão.
9.  O  requisito  do  prequestionamento,  porquanto  indispensável,  torna 
inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a 
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qual não se pronunciou o tribunal de origem. É que, como de sabença, "é 
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF). (Ausência de 
prequestionamento do art. 2º, § 8º, da Lei n.º 10.522/2002, uma vez que o 
Tribunal  a  quo não  se  pronunciou acerca  do mérito  do  Mandado  de 
Segurança)
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 
(REsp 948580/RJ RECURSO ESPECIAL 2007/0102923-9 - Ministro LUIZ 
FUX (1122)- T1 - PRIMEIRA TURMA - DJ 06/10/2009 - DP 16/10/2009).

DIREITO  PROCESSUAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
GRATIFICAÇÃO  DE  DESEMPENHO  DE  ATIVIDADE  DE 
INFORMAÇÕES  ESTRATÉGICAS  –  GDI.  LITISPENDÊNCIA  ENTRE 
AÇÃO  ORDINÁRIA  E  AÇÃO  MANDAMENTAL.  OCORRÊNCIA. 
EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Verifica-se litispendência quando a ação de rito ordinário e o mandado 
de segurança possuírem as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a 
mesma causa de pedir.
2.  Tendo  a  ação  ordinária  sido  regularmente  constituída  por  meio  da 
citação  válida  ocorrida  antes  da  notificação  da  autoridade  coatora  no 
presente  mandado  de  segurança,  impõe-se  a  extinção  do  presente 
mandado de segurança, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo 
Civil.
3. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito. (MS8997/DF 
MANDADO DE SEGURANÇA
2003/0051280-6  -  Ministro  OG  FERNANDES  (1139)  -S3  -  TERCEIRA 
SEÇÃO – DJ 26/08/2009 – DP 24/09/2009). 

A esse respeito, convém reproduzir a doutrina de Calmon de 
Passos, segundo o qual: 

A proibição do “bis in idem” importa em tornar inválido o processo, cujo 
objeto  é  uma  lide  já  objeto  de  outro  processo  pendente,  ou 
definitivamente encerrado com julgamento de mérito. Se há processo em 
curso, cujo objeto (mérito) é idêntico ao que se pretende formar, diz-se 
que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, 
já é lide de outro processo ainda em curso (pendente). (In. Comentários 
ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. III, p. 256/258). 

Relativamente ao tema, merece transcrição a obra de Nelson 
Nery  Júnior e  Rosa  Maria  de  Andrade  Nery (In.  Código  de  Processo  Civil 
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Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 8ª ed., 2004, 
p. 759):

V:  8.  Litispendência.  Ocorre  a  litispendência  quando  o  réu  é  citado 
validamente  (Código  de  Processo  Civil  219  caput)  para  a  ação.  A 
litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda 
ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá 
a  sentença  de  mérito,  sendo  desnecessária  uma  segunda ação  igual  à 
primeira.  O  CPC  301  §  3º  diz  que  ocorre  a  litispendência  quando  se 
reproduz  ação  idêntica  a  outra  que  já  está  em  curso.  As  ações  são 
idênticas  quando  têm  as  mesmas  partes,  a  mesma  causa  de  pedir 
(próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato).  A citação 
válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 
219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 
ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 
ser extinto o processo sem julgamento de mérito (CPC 267 V). Não há 
litispendência entre procedimentos de jurisdição voluntária,  justamente 
porque não há lide, e conseqüentemente, a sentença não faz coisa julgada 
material (CPC 1111). A propositura da ação, que ocorre no momento da 
distribuição ou do despacho da petição inicial (CPC 263), não tem como 
efeito  a  determinação  da  litispendência,  que  só  ocorre  com  a  citação 
válida  (CPC  219  caput).  Em  sentido  contrário,  entendendo  que  há  a 
litispendência  ‘de  um processo,  desde  o  momento  de  sua  instauração 
(CPC 263): Marcato-Marcato, CPCI, coment.1.5 CPC 301, p. 936. V., acima, 
coment. 7 CPC 267.

Com base nisso, a pretensão disposta na presente ação deve 
ser  extinta  sem julgamento  de  mérito,  nos  termos  do  art.  267,  V,  do  Estatuto 
Processual Civil, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal da Justiça de 
Minas Gerais, constatada no aresto exposto a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  AÇÃO 
IDÊNTICA  E  ANTERIOR,  AINDA  EM  CURSO.  LITISPENDÊNCIA 
CARACTERIZADA.  PROCESSO  EXTINTO  SEM  JULGAMENTO  DE 
MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ocorre a litispendência quando 
é repetida ação anteriormente aforada e ainda em curso. 2. Patenteada a 
litispendência,  revela-  se correta a sentença que decreta a extinção do 
processo  sem  julgamento  de  mérito.  3.  Apelação  conhecida  e  não 
provida.  (3ª  CC,  Apelação  Cível  nº  1.0000.00.310486-6/000,  Rel.  Des. 
Caetano Levi Lopes, j. 24.04.2003, "DJ" 23.05.2003). 
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Desse modo, analisando a lide em tela, entendo que restou 
configurada a ocorrência de litispendência. 

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso 
apelatório para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento,  a   Exma Desa.  Maria  das  Graças Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega  Filho,  Promotor  de  Justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Terceira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho 
de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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