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REMESSA  OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO
ART. 267,  V DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
REEXAME  PROVIDO.  APELO
PREJUDICADO.

-  A litispendência pode ser alegada em qualquer fase
processual  e  grau  de  jurisdição,  bem  como  ser
reconhecida  de  ofício  pelo  magistrado,  a  teor  do
disposto no  artigo  267  e  inciso  V e  §  3º  do  CPC,
devendo  o  processo  ser  extinto  sem  resolução  de
mérito

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  dar
provimento a remessa oficial para anular a sentença, julgando-se prejudicado o
recurso voluntário, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Estado da Paraíba  contra sentença (fls.  74/75), proferida pelo Juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Capital,  que, nos autos da “Ação Ordinária de
Revisão de Remuneração” ajuizada por Ronaldo Marcolino da Silva, julgou
procedentes em parte os pedidos contidos na exordial.

Na peça de ingresso,  o autor relata que é  Policial  Militar  do
Estado da Paraíba, encontrando-se em atividade. Afirma que sua remuneração
vem sendo  paga  a  menor  pelo  ente  federado,  mediante  uma  interpretação
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equivocada  da  Lei  Complementar  nº  50/2003,  congelando  os  adicionais  e
gratificações  percebidos  por  todos  os  funcionários,  sejam  estes  civis  ou
militares.

Sustenta, porém, que o congelamento estatuído pelo art. 2º da
LC nº 50/2003, não se refere aos militares, concluindo que a estagnação no
valor nominal da parcela do anuênio, promovida pelo ente público em março
de 2003, configura um ato ilícito. 

Ao  final,  pleiteia  a  condenação  do  promovido  à  atualização
remuneração do autor no sentido de que a parcela referente ao anuênio seja
paga na proporção estipulada pela Lei nº 5.701/1993, requerendo o pagamento
das diferenças apuradas nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à propositura
da ação.

Contestação apresentada (fls. 26/37), defendendo a prescrição
de fundo de direito,  a  plena  aplicação do art.  2º  da  Lei  Complementar  nº
50/2003  aos  militares,  acrescentando  que,  para  extirpar  eventuais  dúvidas
sobre  a  interpretação  do  texto  legal  foi  editada  a  Lei  nº  9.703/2012,
especificando que o parágrafo único do art. 2º da LC nº 50/2003 incide não
apenas  aos  servidores  civis,  mas  também  aos  militares.  Defende  ainda  a
ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

Réplica impugnatória, fls. 41/56.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência (fls. 74/75),
nos seguintes termos:

“Sendo assim, e com esteio nos arts. 269, I, e 459, do
CPC,  julgo  PROCEDENTE,  em  parte,  o  pedido,
determinando o  descongelamento  do adicional  por
tempo de serviço (anuênio) do autor até a data de 25
de  janeiro  de  2012,  a  partir  de  então,  deve  ser
observado o congelamento do percentual, bem como
deverão  ser  pagas  as  diferenças  resultantes  do
pagamento  a  menor,  referente  ao  período  não
prescrito,  compreendido  nos  cinco  anos  que
antecedem  o  ajuizamento  da  causa,  com correção
monetária e juros moratórios, na forma do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97.
Por  fim,  condeno  a  promovida  ao  pagamento  de
honorários advocatícios que, com arrimo nos §§ 3º e
4º, do art. 20, do CPC, fixo no percentual de 15%
(quinze por cento) do valor apurado na execução do
julgado”.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs Recurso Apelatório
(fls.  79/83),  pleiteando  a  reforma  da  sentença.  Alega,  prefacialmente,  a
prescrição do fundo de direito. No mérito, a aplicação do art.  2º da LC nº
50/2003 aos militares, mesmo antes do advento da Lei nº 9.703/2012, com
respaldo  na  interpretação  sistemática  da  Constituição  Estadual.  Sustenta,

Remessa Oficial e Apelação nº 0002035-96.2013.815.2001 2



ainda, ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. Por fim, pugna
pelo  reconhecimento  da  sucumbência  recíproca  ou  pela  redução  do  valor
arbitrado a título de honorários advocatícios. 

Às fls. 77, a parte promovente informou que “a presente ação
foi distribuída em duplicidade,  pois o Autor já havia distribuído a mesma
ação, com a mesma identidade de partes e pedidos perante o Douto Juiz da 6ª
Vara da Fazenda Pública desta Comarca, através do processo n° 0087464-
65.2012.815.2001, em 22/05/2012”. Neste contexto, pugnou pelo acolhimento
do pedido de desistência da presente demanda.   

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 102/105), opinando pela rejeição da preliminar, e, ainda,
pugnando pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Conforme narrado, às fls. 77, após a prolação da sentença de
base, o autor postulou a desistência da presente ação, sob o fundamento de que
havia ajuizado demanda anterior contra a mesma parte, contendo, ainda, os
mesmos pedidos e causa de pedir.

Todavia, insta consignar que deve ser rejeitado tal requerimento
de  desistência,  haja  vista  que,  consoante  entendimento  assentado  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a desistência da
ação após a prolação da sentença de mérito. 

A respeito do tema, vejamos o seguinte precedente: 

“PROCESSUAL CIVIL.  DESISTÊNCIA  DA AÇÃO
APÓS  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE.  MULTA  DO  ART.  538,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC  MANTIDA.
NÍTIDO  CARÁTER  PROCRASTINATÓRIO.  1.
Nos  termos  do  art.  267,  inciso  VIII,  do  CPC,
extingue-se o processo sem resolução de mérito por
desistência da ação. Todavia, a desistência somente
pode ser manifestada antes da prolação da sentença.
Proferida  a  sentença,  cabe  ao  autor  desistir  de
eventual  recurso  ou renunciar  ao  pedido  sobre  o
qual se funda a ação. 2. Caso em que o pedido de
desistência foi protocolado em momento posterior à
prolação  da  sentença.  Logo,  não  é  cabível  a
homologação da desistência, como bem determinou o
Tribunal  de  origem.  3.  Os  segundos  embargos  de
declaração  opostos  com  intuito  de  modificar  o
julgado,  repetindo  os  mesmos  fundamentos  dos
aclaratórios  anteriores,  revela  nítido  caráter
procrastinatório. Manutenção da multa do art. 538,

Remessa Oficial e Apelação nº 0002035-96.2013.815.2001 3



parágrafo  único,  do  CPC.  Agravo  regimental
improvido. (AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)”.

Doutro norte, suscito, de ofício, a preliminar de litispendência,
pelos motivos que passo a expor. 

-   Da   P  reliminar de   O  fício – Litispendência  

No caso em apreço, o próprio autor reconheceu que a presente
ação fora distribuída em duplicidade, porquanto, no dia 22/05/2012, ou seja,
em data anterior ao ajuizamento desta - que se deu no dia 17/01/2013 (fls. 02)
- já havia protocolado a ação nº 0087464-65.2012.815.2001, também em face
do Estado da  Paraíba,  apresentando o mesmo pedido e  a  mesma causa  de
pedir.  

Pois bem. 

O Código de Processo Civil, em seu art. 301, § 2°, preconiza
que  “há litispendência, quando se repete ação, que está em curso”, e que,
“uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.”.

A respeito  da matéria,  Nelson Nery Junior e  Rosa  Maria  de
Andrade  Nery  (  in  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagente”; RT; 11ª edição; pág. 525) lecionam:

“Dá-se  a  litispendência  quando  se  repete  ação
idêntica  a  uma que  se  encontra  em curso, isto  é,
quando a ação proposta tem as  mesmas partes,  a
mesma  causa  de  pedir  (próxima  e  remota)  e  o
mesmo  pedido  (mediato  e  imediato. ‘O  processo
considera-se  pendente  desde  quando  proposta  a
demanda mediante a entrega da petição inicial em
uma repartição judiciária (art. 263) e deixa de existir
no momento em que se torne irrecorrível a sentença
determinante  de  sua  extinção;  com  ou  sem
julgamento  do  mérito’  (Dinamarco,  Inst.  PP.
371/372)’”. (grifo nosso).

Como se pode ver, o instituto da litispendência objetiva impedir
que um autor promova duas demandas visando ao mesmo resultado, ou seja,
que - contra uma mesma parte promovida - ajuize mais de uma ação com o
mesmo pedido e fundado na mesma causa de pedir. Desta forma, evita-se que
ocorram decisões conflitantes acerca de uma única matéria fática.

In  casu,  a presente  ação  ordinária,  n°  0002035-
96.2013.815.2001,  e  a  demanda  tombada  sob  o  número  0087464-
65.2012.815.2001 foram movidas  pelo Sr. Ronaldo Marcolino da Silva, sendo
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que ambas se encontram em trâmite em face do Estado da Paraíba, possuindo,
ainda, o mesmo pedido e causa de pedir.

Neste ínterim, é de se destacar que a litispendência pode ser
alegada  em  qualquer  fase  processual  e  grau  de  jurisdição,  bem  como  ser
reconhecida de ofício  pelo magistrado,  a  teor do  disposto  no artigo 267 e
inciso V e § 3º do CPC, devendo o processo ser extinto sem resolução de
mérito, senão vejamos: 

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução do
mérito.
(...)
V – quando o juiz acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada.
(...)
§ 3º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e
grau  de  jurisdição,  enquanto  não  proferida  a
sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV,
V e VI; todavia o réu que a não alegar, na primeira
oportunidade  em  que  lhe  caiba  falar  nos  autos,
responderá  pelas  custas  do  retardamento”.  (grifo
nosso).

 Neste trilhar de ideias, reconheço, de ofício, a ocorrência do
instituto  da  litispendência  na  presente  demanda,  já  que  se  configura
reprodução de ação ordinária anteriormente ajuizada.

Ante todo o exposto, reconheço, de ofício, a litispendência, em
sede  de  REEXAME  NECESSÁRIO,  DANDO-LHE  PROVIMENTO e
CASSANDO a sentença de base, julgando extinto o processo sem resolução
do  mérito,  com fundamento  no  art.  267,  V do  Código  de  Processo  Civil,
restando PREJUDICADO o  Recurso  Apelatório. Sendo assim, condeno a
parte autora ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais,
bem como aos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais
fixo em R$ 1.000,00, observados os critérios do art. 20,  § 3º, a e c, e § 4º, da
Lei Adjetiva Civil, observada a suspensão prevista no art. 12 da Lei 1.060/50.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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