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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBI-
DADE  ADMINISTRATIVA.  EXTINÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  LITISPENDÊN-
CIA. OCORRÊNCIA. AÇÕES COLETIVAS. LE-
GITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. IDENTIDA-
DE DE  PARTES  MATERIAIS,  DE  PEDIDO  E
DE CAUSA DE PEDIR. CONFIGURAÇÃO. NE-
GADO SEGUIMENTO.

- Para se aferir se uma ação é idêntica a outra, faz-se
necessária  a  decomposição  dos  processos  a  fim de
analisar seus elementos mais simples, a saber: partes,
pedido e causa de pedir.

– Não obstante  a  ausência  de mesmas partes,  é
possível a ocorrência de litispendência tratando-se de
ações de improbidade administrativa em que há iden-
tidade jurídica, ou seja, quando buscam o mesmo re-
sultado. Isso porque, nestes tipos de demanda a legiti-
mação  é  extraordinária,  de  tal  modo,  ainda  que  a
ação seja proposta por autor diferente, o titular do di-
reito material estará igualmente representado, haven-
do, portanto, repetição da causa em juízo.

- Uma vez evidenciada  a identidade jurídica entre a
presente ação de improbidade administrativa e outra
anteriormente aforada, a extinção do feito sem resolu-
ção do mérito é medida que se impõe, a teor do dis-
posto no artigo 267, inciso V, do Código de Processo
Civil. 
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Vistos.

Trata-se de Remessa Oficial proveniente do Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Itaporanga, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa
com  Reparação  de  Danos  ao  Erário aforada  pelo  Município  de  Boa
Ventura em face de Fábio Cavalcanti de Arruda.

Na peça de ingresso, a parte autora alegou que o promovido,
ex-prefeito constitucional do Município de Boa Ventura-PB, no ano de 2011,
celebrou o Convênio nº 1992/2001 com o Ministério da Integração Nacional
com vistas à reconstrução de casas.

Asseverou,  porém,  que  não  houve  a  correta  aplicação  dos
recursos públicos disponibilizados, posto que o referido Ministério constatou
diversas irregularidades, tais como: “1. Execução parcial das obras, conforme
vistoria in loco realizada pelo SEDEC – Secretaria Nacional de Defesa Civil,
conforme Relatório de Avaliação Final e Relatório Fotográfico, que sugeriu a
aprovação  parcial  da  execução  física  do  objeto  pactuado  e  glosou  R$
22.322,33  (vinte  e  dois  mil,  trezentos  e  vinte  e  dois  reais  e  trinta  e  três
centavos), devidamente acatada e aprovada pelo Secretário do SEDEC; 2.
Execução  de  despesas  de  R$  117.352,01,  e  a  não  comprovação  de  R$
2.647,99,  sendo  realizado  os  cálculos  proporcionais  de  acordo  com  a
legislação  vigente,  tendo  sido  incluído  o  valor  não  comprovado
financeiramente, assim a glosa é de R$ 23.343,47, a ser aplicado os encargos
regulamentares conforme demonstrativo de débito, perfazendo em valor total
de R$ 53.469,62”.

Seguindo  relato,  afirmou  que  o  promovido  afrontou  os
princípios da legalidade e moralidade, causando danos ao erário.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, em razão da prática
de  ato  de  improbidade  administrativa,  com  a  aplicação  das  penalidades
contidas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, além da indisponibilidade dos bens
do réu.

Devidamente notificado, o promovido apresentou manifestação
(fls. 50), requerendo a improcedência da demanda, ante a aprovação de contas
relativa ao convênio em questão. Juntou documentos.

Decisão  do  juiz  de  base  recebendo  a  ação  de  improbidade
administrativa e determinando a citação do promovido (fls. 61).

Contestação apresentada pelo demandado (fls. 66/80), arguindo
a  preliminar  de  litispendência  com  o  feito  nº  2009.82.02.002368-7,  em
tramitação perante a 8ª Vara Federal de Sousa. Alega, ainda, a escolha de via
processual  inadequada  e  inépcia  da  inicial,  por  ausência  de  documento
indispensável. Ainda prefacialmente, consigna a necessidade de suspensão do
processo,  em  razão  da  discussão  acerca  da  constitucionalidade  da  Lei
8.429/92.  No  mérito,  defende  a  inexistência  de  violação  aos  princípios
constitucionais e de danos ao erário.
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Decidindo a querela, o Magistrado  a quo, através da sentença
de fls.  351/352,  acolheu a  preliminar  de  litispendência,  julgando extinto o
processo, sem resolução de mérito.

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo voluntário, vieram os autos para apreciação do reexame necessário.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta ofertou cota,
às  fls.  359/361,  onde  asseverou  a  inexistência  de  elementos  suficientes  à
constatação da litispendência visualizada pelo juiz de primeiro grau, motivo
pelo qual pugnou pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que o
réu  seja  intimado  a  colacionar  aos  autos  cópia  dos  autos  da  ação  nº
2009.82.02.002368-7.

A cota ministerial foi indeferida, através do despacho proferido
às fls. 364.

Às fls. 366/368, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
desprovimento da remessa e confirmação da litispendência arguida.

É o relatório.

DECIDO.

Conheço da remessa necessária, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Conforme  relatado,  a  sentença  objeto  do  presente  reexame
reconheceu  a  existência  de  litispendência  em  relação  à  ação  nº
2009.82.02.002368-7,  em  trâmite  perante  a  8ª  Vara  Federal  de  Sousa,
extinguindo  o  processo,  sem  resolução  do  mérito,  tendo  em  vista  que
reproduzida ação com mesmas partes, pedidos e causa de pedir. 

Com  o  devido  respeito,  endosso  o  entendimento  do  douto
magistrado sentenciante. 

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

A respeito da identidade de ações, o  processualista  Humberto
Theodoro Júnior (In Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 27ª ed., Forense,
p. 64) leciona que: 

“Não se consideram iguais as causas apenas porque
envolvem  uma  mesma  tese  controvertida,  ou  os
mesmos litigantes,  ou ainda a mesma pretensão.  É
preciso, para tanto, que ocorra a tríplice mesmeidade
de  partes  (ativa  e  passiva),  de  pedido  e  de  causa
pretendi”.
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Assim  sendo,  caso  uma  das  partes  tente  discutir  a  mesma
matéria em um novo processo, havendo identidade de causa de pedir e pedido,
a  parte  contrária  e,  até  mesmo  o  magistrado,  ex  officio,  poderá  alegar  a
existência  de  litispendência,  impedindo  que  o  processo  tenha  regular
tramitação. 

Nesse trilhar, para se aferir se uma ação é idêntica a outra, faz-
se necessária uma manobra de dissecação, isto é, de decomposição do todo
que cada uma compõe, a fim de analisá-las em seus elementos mais simples, a
saber: partes, pedido e causa de pedir.

E  assim  se  sucede,  pois  como  visto  acima,  o  Código  de
Processo Civil Pátrio adota, em seu art. 301, § 2º, a tese da tríplice identidade,
resultando na repetição de demandas com as mesmas partes, mesmo pedido e
a mesma causa de pedir imediata.

Conforme  muito  bem  asseverado  na  sentença  de  instância
prima,  o  Ministério  Público  Federal,  ajuizou  ação  de  improbidade
administrativa, autuada sob o nº 2009.82.02.002368-7, em desfavor de Fábio
Cavalcanti  de  Arruda,  ex-prefeito  de  Boa  Ventura/PB,  José  de  Arimatéia
Rodrigues de Lacerda e da empresa A. M. Oliveira e CIA. LTDA., perante a 8ª
Vara Federal de Sousa.

Consoante  se  extrai  do teor  da  sentença  prolatada  naqueles
autos,  disponível no sítio eletrônico da Justiça Federal – Seção Judiciária da
Paraíba (http://web.jfpb.jus.br/consproc/resconsproc.asp), é possível verificar
que,  na  exordial,  foram  imputados  aos  demandados  a  prática  de  ato  de
improbidade, decorrente da aplicação indevida de recursos públicos recebidos
para execução do Convênio nº 1.192/01/MI, celebrado entre o Município de
Boa Ventura e o Ministério da Integração Nacional, para a reconstrução de 23
unidades  habitacionais.  Afirmou  a  parte  autora  ter  sido  repassado  ao
convenente o valor de R$ 128.363,00, contudo, houve apenas a execução de
82,61% do objeto contratado.

Do mesmo modo, a presente ação de improbidade (fls. 04/09)
movida em desfavor de Fábio Cavalcanti de Arruda, persegue a condenação
deste nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa também
decorrentes de atos daquele alcaide durante sua gestão, relativos ao convênio
nº  1.192/01/MI,  consistente  na  execução  parcial  das  obras  e  incorreta
aplicação dos recursos auferidos, ocasionando prejuízos ao erário.

Não  é  preciso  grande  esforço  para  constatar  que  a  matéria
deduzida nesta demanda é idêntica àquela examinada em outro feito, o que
impede o pronunciamento sobre o  meritum causae, nos termos do art. 301,
inciso V, do CPC, posto que o ambas as ações pretenderem responsabilizar o
ex-prefeito por irregularidades perpetradas na execução do mesmo convênio.

Outrossim, consoante acertadamente pontuado pelo magistrado
de base, não obstante a ausência de mesmas partes, é possível a ocorrência de
litispendência tratando-se de ações de improbidade administrativa em que há
identidade jurídica, ou seja, quando buscam o mesmo resultado. Isso porque,
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nestes tipos de demanda a legitimação é extraordinária, de tal modo,  ainda
que  a  ação  seja proposta por autor diferente, o titular do direito material
estará  igualmente  representado,  havendo,  portanto,  repetição  da  causa  em
juízo.

Sobre o tema ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart:

“Naturalmente,  pode  ocorrer  litispendência  entre  ações
coletivas. Se um legitimado para a ação coletiva ingressa
com  ação  já  proposta  por  outro  legitimado  (ações
idênticas, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido),
evidentemente  se  estará  diante  de  um  caso  de
litispendência.  Alguém  poderia  objetar,  dizendo  que  se
trata  de  sujeitos  distintos,  e  que,  portanto,  haveria  um
elemento da ação distinto entre as ações. É bom lembrar,
porém, que os legitimados para essas ações não agem em
defesa  de  direito  próprio,  mas  sim  alheio  (legitimação
extraordinária),  pertencente  à  coletividade  ou  a  certo
grupo  de  pessoas.  O  sujeito  material  do  processo,
portanto, permanece sendo o mesmo, ainda que distintos
os legitimados" formais "para a ação. As ações são, por
isso,  iguais,  havendo  litispendência  desde  que  sejam
uniformes a causa de pedir e o pedido.”  (In Manual do
Processo  de  Conhecimento.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2001, p. 735 e 736) 

De tal  forma,  presente a  identidade jurídica  entre  a  presente
ação e outra anteriormente aforada,  trata-se, pois, de ações idênticas, o que
induz litispendência,  consoante preconizado no art.  301, §§ 1º,  2º  e  3º,  do
Código de Processo Civil.

Portanto,  escorreita a conclusão do ilustre juiz sentenciante ao
determinar  a  extinção  do  presente  processo,  sem resolução de  mérito,  nos
termos  do  art.  267,  inciso  V,  do  CPC,  ainda  que  mais  antigo,  ante  a
circunstância de o feito mais recente já encontrar-se sentenciado e em respeito
aos princípios da celeridade e instrumentalidade das formas.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  REEXAME
NECESSÁRIO, mantendo  integralmente a sentença proferida pelo Juízo  a
quo.

P. I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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