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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  C/C  DANO  MORAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
INOCORRÊNCIA  DE  LITISPENDÊNCIA.  AÇÕES
COM  CAUSA  DE  PEDIR  E  PEDIDO  DIVERSOS.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS A COMARCA DE ORIGEM. PROVIMENTO. 

-  Não  se  pode  reconhecer  a  ocorrência  de
litispendência, quando as Ações, embora tenham as
mesmas partes, não possuem identidade de pedido e
de causa de pedir.

- Embora a Advogada da Autora não tenha se valido
da  melhor  técnica  processual,  eis  que  poderia  ter
ajuizado  uma  única  Ação  para  as  duas  situações
fáticas diversas de negativa de cobertura de plano de
saúde  (pois  somente  as  protocolizou  em  maio  de
2014, e com uma distribuição de poucos minutos de
diferença), o que contribuiria para o enxugamento da
“máquina  judiciária”  já  tão  prejudicada  pelo  número
excessivo de demandas, não se pode admitir que se
tratava de litispendência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento fl. 89.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por José Ronaldo Sales,

inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  Ordinária  de

Cobrança c/c Danos Morais movida contra a Bradesco Vida e Previdência S/A,

na qual o Magistrado da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital extinguiu o

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que não seria a

hipótese de reconhecimento  de litispendência  com o processo nº  0013614-

07.2014.815.2001, tendo em vista a diversidade de causa de pedir e de pedido

entre as Demandas.

Por tais motivos,  pugnou pela nulidade da Sentença,  com o

retorno os autos para a Primeira Instância para regular tramitação do presente

processo (fls. 34/39).

Não  houve  Contrarrazões  em  face  de  a  Apelada  não  ter

ingressado no feito (fl. 42).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 49/51).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
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Portanto, como a Decisão Recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito  isso,  verifico  que  o  Juiz  “a  quo”  proferiu  Sentença

extinguindo o processo,  sem resolução do mérito,  por entender  configurada

litispendência  desta  Ação  com  aquela  tombada  no  processo  nº  0013614-

07.2014.815.2001.

Nessa  senda,  visando  melhor  instruir  o  feito,  converti  o

presente feito em diligência (19.08.2015) , determinando que a serventia da 17ª

Vara  Cível  fizesse a juntada da petição inicial  e  de alguns documentos do

aludido processo nº 0013614-07.2014.815.2001.

Pois bem. Após o retorno dos autos (13.11.2017), ao fazer o

exame  comparativo  das  Ações  (fls.  62  e  seguintes),  pude  constatar  que

embora possuam as mesmas partes, e certa semelhança entres as causas de

pedir, elas possuem pedido diverso, eis que a presente Ação trata de pedido de

cobrança  e  de  dano  moral  correspondentes  às  alegadas  negativas  de

cobertura de plano de saúde pelas internações hospitalares dos dias 27 e 28

de  novembro  de  2012,  enquanto,  no  outro  processo  (0013614-

07.2014.815.2001),  pelas  internações  de  05  e  06  de  setembro  de  2013,

impedindo, nos termos do então vigente art. 301, §§ 1º e 2º do CPC/1973, o

reconhecimento da litispendência.

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito,
alegar: 

§  1º  Verifica-se  a  litispendência  ou  a  coisa  julgada,
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 

§  2º Uma  ação  é  idêntica  à  outra  quando  tem  as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.

Assim sendo,  embora  a  Advogada  da  Autora  não  tenha  se

valido da melhor técnica processual, eis que poderia ter ajuizado uma única

Ação para as duas situações (pois somente as protocolizou em maio de 2014,

e com uma distribuição de poucos minutos de diferença), o que contribuiria

para o enxugamento da “máquina judiciária”, já tão prejudicada pelo número
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excessivo  de  demandas,  não  se  pode  admitir,  pela  circunstância  acima

narradas, que se tratava de litispendência.

“In casu”, tenho que medida mais acertada seria a reunião das

Ações para julgamento concomitante em face da evidente conexão entre elas.

Todavia, tal procedimento, atualmente, talvez já não seja mais possível ante a

possibilidade  de  aplicação  da  Súmula  nº  235  do  STJ,  dado  considerável

interstício ocorrido da publicação da Sentença, que ora se pretende anular, e o

julgamento do presente Recurso.

Ressalto, também, a impossibilidade de aplicação da regra do

art. 1.013, § 3º, do atual CPC, tendo em vista que o processo foi extinto antes

mesmo da citação da Promovida.

Isso  posto,  PROVEJO a  Apelação  Cível  para  anular  a

Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem,

onde deverão seguir sua regular tramitação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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