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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005744-36.2014.815.0181
ORIGEM :4ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR        :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE :Jacianne Inácio da Silva
ADVOGADO :Humberto de Sousa Felix – OAB/RN 5069 
APELADO :Banco do Nordeste do Brasil S/A
ADVOGADO :Bruno Carneiro Ramalho – OAB/PB 12.152

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação  de  indenização  por  danos  morais  –
Ajuizamento  de  duas  ações  contra  o  réu,
uma em nome da pessoa física e outra da
pessoa  jurídica  –  Empresário  individual  –
Ações  originárias  do  mesmo  fato  –
Existência de confusão da mesma pessoa –
Litispendência  –  Configuração – Sentença
mantida – Desprovimento.

-  Embora  com  personalidades  jurídicas
distintas, a pessoa física do comerciante em
nome individual confunde-se com a pessoa
jurídica,  do  ponto  de  vista  patrimonial,
restando  configurada  a  litispendência  da
presente  ação,  movida  pela  pessoa  física
da  comerciante,  em  relação  a  outra
idêntica,  com  base  nos  mesmos  fatos,
movida pela microempresa.

-  Porque  a  pessoa  jurídica  representa  a
exteriorização  societária  da  pessoa  física,
vedada  a  dupla  indenização,  eis  que
significaria “bis in idem”. 
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V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de folha
retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
JACIANNE INÁCIO DA SILVA,  em face  do  BANCO DO NORDESTE DO
BRASIL S/A, inconformada com a sentença proferida pelo M.M. Juiz da 4ª Vara
da Comarca de Guarabira que, nos autos da ação de indenização por danos
morais,  extinguiu  o  feito,  sem  resolução  do  mérito,  por  reconhecer  a
litispendência  desta  ação  com  a  de  nº  0005745-21.2014.815.0181,  autos
apensos.

Nas  razões  recursais  (fls.  92/99),  a  autora
persiste na tese da inexistência de identidade entre as partes do polo ativo das
demandas, ao argumento de que na presente ação se busca a reparação da
honra  subjetiva,  face  a  abalos  psicológicos,  e  no  processo  n  º  0005745-
21.2014.815.0181,  da  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica,  por  ter  maculado  a
credibilidade junto ao mercado. Com isso, defende haver distinção na causa de
pedir,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  a  fim  de  conferir  regular
processamento ao feito.

Contrarrazões às fls. 104/111, pugnando pelo
desprovimento da apelação cível.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 119/124, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso. 

  

É o que basta relatar. 

 

V O T O

O recurso não comporta provimento. Com
efeito,  confundindo-se o patrimônio do empresário individual com o de sua
microempresa, não há como reconhecer-se o dano moral distinto para cada
um deles, pois são indissociáveis, uma vez que, a sua atuação existe apenas
por  meio  da  pessoa  física  do  empresário,  passível  essa  dos  danos
provocados no ramo da sua atividade assim como sujeito  das obrigações
dela, pela não existência de uma terceira pessoa distinta dele, ou seja, de
pessoa jurídica.
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Logo,  a  propositura da presente ação em
nome da  pessoa  física,  configura  litispendência  com a  ação  proposta  em
nome da ME (microempresa).

Neste  sentido  há  julgado  dos  Tribunais
pátrios. Vejamos:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
Sentença  de  extinção  sem  aferição  do  mérito,  com  o
reconhecimento  de  litispendência.  Manutenção.
Ajuizamento de duas ações contra o réu: uma, em nome
do  empresário  individual;  outra  (a  presentemente
analisada), em nome da firma individual. Inexistência de
autonomia  patrimonial  entre  pessoa  física  e  jurídica.
Ações com identidade de fatos, pedidos e causa de pedir,
ajuizadas  pela  mesma  pessoa.  Concessão  de  dupla
indenização  pelo  mesmo  fato  importaria  em
enriquecimento indevido.  Apelo não provido.    (TJSP;
Apelação  1016868-11.2015.8.26.0196;  Relator  (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 12ª Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data
do  Julgamento:  30/03/2017;  Data  de  Registro:
30/03/2017)

E,

AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE DANO MORAL.
AUTOR  QUE  AJUIZOU  DUAS  AÇÕES  CONTRA  O
RÉU, UMA EM NOME DA  PESSOA FÍSICA  E OUTRA
DA  PESSOA  JURÍDICA EMPRESÁRIO  INDIVIDUAL
AÇÃO ORIGINÁRIA DO MESMO FATO. EXISTÊNCIA
DE  CONFUSÃO  NA  MESMA  PESSOA.
LITISPÊNDENCIA.  CONFIGURADA.  SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO NÃO PROVIDO.  (TJSP APEL.
Nº: 1007514-69.2014.8.26.0010 – Julgam. 22/03/2016).

Por fim,

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO,  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  Ação  movida  por  micro  empresa,
constituída  em  nome  individual.  Litispendência  em
relação  a  outra  ação  idêntica,  com base  nos  mesmos
fatos,  movida  pela  pessoa  FÍSICA  da  comerciante.
Embora com personalidades jurídicas distintas, a pessoa
física  do  comerciante  em nome individual  confunde-se
com a pessoa jurídica, do ponto de vista patrimonial. A
pessoa jurídica representa a exteriorização societária da
pessoa  física.  Dupla  indenização  vedada,  porque
significaria “bis in idem”.  Litispendência caracterizada.
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Todavia, já tendo sito extinta a ação posterior, que deu
causa  à  litispendência,  deve  prosseguir  a  ação  mais
antiga.  Sentença  reformada.  Recurso  provido  .  (TJSP,
Apel.  n.º  990.09.357675-9,  15ª  Câmara  de  Direito
Privado, Rel. Adherbal Acquati). 

Mediante  tais  considerações,  NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da r. sentença. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

Relator
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