
  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001896-11.2012.815.0731
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara Mista de Cabedelo
APELANTE:  Otílio Neiva Coelho Júnior,  representante legal da Luxor Material  Óptico 

Ltda (Adv. Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva– OAB/PB 11.589)
APELADO: Unibanco S. A. (Adv. Saulo Costa de Albuquerque) 

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  PROPOSTA  EM  DESFAVOR  DE 
SÓCIOS.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  LITISPENDÊNCIA 
RECONHECIDA. AÇÃO COM IDÊNTICO PEDIDO E CAUSA DE 
PEDIR  PROPOSTA  POR  UM  DOS  SÓCIOS.  AUSÊNCIA  DE 
IDENTIDADE  DE  PARTES.  LITISPENDÊNCIA  AFASTADA. 
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

“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)”. No caso, tal como defendeu 
a recorrente, embora as demandas se igualem quanto ao pedido e a 
causa de pedir (informação colhida da sentença e não contestada), 
há,  efetivamente,  uma  diferença  quanto  ao  polo  ativo  dos 
embargos  à  execução,  o  que  descaracteriza  a  litispendência 
reconhecida pelo magistrado. Note-se, ademais, se é possível que 
um dos devedores não se defenda, com muito maior razão também 
é possível que os executados exercitem o direito de defesa em ações 
diferentes. 

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, dar provimento ao apelo para anular a 
sentença, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de 
fl. 92.



Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem 
resolução do mérito, os embargos à execução opostos por Otílio Neiva Coelho Júnior em 
desfavor do Unibanco S. A. 

Na sentença, o magistrado registrou a identidade entre o presente 
feito e os embargos à execução tombado sob o nº 0000903-94.2014.815.0731, notadamente 
por  discutirem  o  mesmo  contrato  de  abertura  de  crédito  firmado  entre  os  litigantes, 
conforme as  iniciais  de  ambos os  feitos.  Por  esta  razão,  reconheceu a  litispendência  e 
extinguiu o processo, nos moldes do art. 267, V, do CPC.

Inconformado,  recorre  o  autor  aduzindo  inexistir  a  identidade 
reconhecida  pelo  magistrado,  eis  que  o  autor  da  outra  demanda  seria  a  Sra.  Renata 
Cavalcanti Neiva. Ressalta que ambas as demandas foram proposta no intuito de oporem-
se à execução promovida contra si e sua sócia pelo recorrido.

Alega não a litispendência pressupõe a coincidência exata dos três 
elementos que identificam a demanda, daí porque, inexistindo um desses elementos, não 
restaria configurada o fenômeno apontado na sentença.

Ressalta que o ajuizamento de execução não impede que um dos co-
devedores exerça o direito de ação de maneira autônoma. Ao final, pede o provimento do 
recurso  para  anular  a  sentença.  Acaso  não  seja  acolhida  a  pretensão,  pugna  pela 
continuidade dos presentes embargos, já que a demanda proposta por Renata Cavalcanti 
Neiva fora despachada posteriormente. 

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer  Ministerial  pelo  provimento  do  recurso,  para  anular  a 
sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  se  a 
litispendência  indicada  pelo  magistrado  prolator  da  sentença  efetivamente  restou 
configurada.

Conforme alega a recorrente, o recorrido propôs execução contra si e 
contra  a  Sra.  Renata  Cavalcanti  Neiva,  no  intuito  de  buscar  a  satisfação  de  crédito 
decorrente do mesmo contrato bancário.



Ocorre que tanto o recorrente quanto sua sócia opuseram embargos à 
referida execução de maneira autônoma, sob os mesmos fundamentos, gerando processos 
idênticos quanto ao pedido e a causa de pedir, mas com diferença no polo ativo.

Como  se  sabe,  há  litispendência  quando  se  repete  uma demanda 
idêntica a outra já em curso,  dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade 
entre as partes, causa de pedir e pedido. 

Segundo lecionam Nelson  Nery  Júnior  e  Rosa  Maria  de  Andrade 
Nery, “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)”.

No caso, tal  como defendeu a recorrente,  embora as demandas se 
igualem quanto  ao  pedido e  a  causa  de  pedir  (informação  colhida  da  sentença  e  não 
contestada),  há,  efetivamente,  uma  diferença  quanto  ao  polo  ativo  dos  embargos  à 
execução, o que descaracteriza a litispendência reconhecida pelo magistrado.

Note-se,  ademais,  se  é  possível  que  um  dos  devedores  não  se 
defenda, com muito maior razão também é possível que os executados exercitem o direito 
de defesa em ações diferentes. Pensar de outra forma implicaria forçar os executados opor 
embargos à execução juntos,  o que se revela inviável,  posto que, se ninguém pode ser 
forçado a se defender, imagine a propor os embargos, ação autônoma, conjuntamente com 
os demais devedores.

Expostas estas razões,  dou provimento ao recurso para declarar a 
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que 
a demanda tenha seu curso regular. 

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento ao apelo para anular a 
sentença, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

 Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  José  Raimundo  de  Lima, 
Procurador de Justiça.



Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


