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REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE 
VERBA FEDERAL À MUNICÍPIO. DEMANDA ANTERIOR 
EM  CURSO  PERANTE  JUSTIÇA  FEDERAL. 
LITISPENDÊNCIA.  CONFIGURAÇÃO.  EXTINÇÃO  DA 
AÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. ARTIGO 
557,  CAPUT,  DO  CPC,  E  DA  SÚMULA  N.  253,  DO 
COLENDO STJ. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.

− Existindo  a  propositura  de  uma  mesma  ação  contra  um 
mesmo réu, contendo o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, 
com  a  citação  válida,  ocorre  a  “lide  pendente”,  sendo  que,  a 
segunda ação não poderá prosseguir, devendo o processo ser extinto 
sem resolução do mérito. Sentença Mantida.

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LITISPENDÊNCIA.  EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O recorrente 
se  valeu  de  dois  processos  -  ação  de  cobrança  e  mandado  de 
segurança  -  para  obter  decisão  judicial  que  lhe  garantisse  a 
percepção  das  verbas  fracionadas  pagas  pelo  antigo  regime 
remuneratório  juntamente  com  o  subsídio  instituído  pela  Lei 
estadual  nº  1.041/2005.  Correta,  pois,  a  extinção  do  writ  sem 
julgamento  do  mérito,  por  força  de  litispendência.  Agravo 
regimental desprovido.1

Trata-se de recurso oficial contra sentença do MM. Juízo da 1ª 
Vara  da  Comarca  de  Itaporanga  nos  autos  da  ação  civil  pública  proposta  pelo 

1 STJ – AgRg no RMS 26848/RO – Relator(a): Ministro FELIX FISCHER – DJe 16/02/2009  



Município de Boa Ventura, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos 
termos do art. 267, V do CPC, considerando a litispendência entre esta demanda e 
outra que se encontra em tramitação perante a Justiça Federal.

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que 
os autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos 
termos da inteligência inscrita no art. 475, do CPC. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC, assim como, do art. 5º, § 1º, da Lei da ACP.

É o breve relatório. Decido. 

Compulsando-se  os  autos  e  analisando-se  a  casuística  em 
deslinde, faz-se necessário adiantar que a remessa não merece qualquer seguimento, 
porquanto a decisão atacada se afigura irretocável.

No  caso  dos  presentes  autos,  de  fato  há  ação  idêntica 
tramitando na Justiça Federal, tombada sob o número 0002738-02.2009.4.05.8202, em 
trâmite na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

O Juiz a quo destacou que, analisando o conteúdo decisório da 
decisão do magistrado federal, se extrai que há idêntico objetivo entre as ações, ou 
seja, condenar o promovido por improbidade administrativa em razão de celebração 
de Convênio nº 013/2002, firmado entre o Município de Boa Ventura e a Secretaria 
Extraordinária do Meio Ambiente dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da 
Paraíba – SEMARH, para recebimento de recursos provenientes do Ministério da 
Integração Nacional.

Segundo  dispõe  o  §  1º  do  artigo  301  do  CPC,  ocorrerá  a 
litispendência “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, devendo estar em 
curso a lide idêntica quando a nova demanda é proposta, considerando-se proposta a 
ação com a citação válida, nos termos do artigo 219 do estatuto processual. 

Portanto, necessário que os elementos da ação - partes, causa de 
pedir  e  pedido  -  sejam  equivalentes,  levando  a  repetição  da  ação  à  extinção  da 
segunda demanda, dando-se continuidade apenas àquela onde primeiro ocorreu a 
citação válida. 

A extinção do processo em caso de litispendência justifica-se no 
fato de que não há razão para o já assoberbado judiciário apreciar mais de uma vez a 
mesma questão, sob pena, inclusive, de haver decisões contraditórias, desprestigia a 
atividade  jurisdicional  e  de  infringir-se  o  princípio  da  celeridade  e  da  economia 



processual e da boa-fé.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior2: 

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra 
que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos 
elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa 
de  pedir  (próxima  e  remota)  e  o  mesmo  pedido  (mediato  e 
imediato).  A citação válida é  que determina o momento em que 
ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora 
anteriormente  ajuizada,  a  segunda  ação,  onde  se  verificou  a 
litispendência,  não  poderá  prosseguir,  devendo  ser  extinto  o 
processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V).

Em casos como o dos autos, Fredie Didier Jr.3 assevera que:

Há  litispendência  quando  pendem  processos  com  o  mesmo 
conteúdo. A mesma situação jurídica controvertida é posta em mais 
de um processo para ser resolvida. Enfim, há litispendência quando 
o Poder Judiciário é provocado a solucionar o mesmo problema em 
mais de um processo.

Nessa linha, colaciono os seguintes arestos:

Apelação  Cível  -  Processo  Civil  -  Existência  de  "Dois 
Cumprimentos de Sentença" - Duas Execuções - Feitos registrados 
em  duplicidade  -  Ambas  extintas  com  base  na  litispendência  - 
Necessidade  de  Processamento  de  um  dos  feitos  -  Reforma  da 
decisão - Apelo Provido - Decisão Unânime.4

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO 
ANTECIPAÇÃO  TUTELA.  DENEGAÇÃO.  OCORRÊNCIA  DE 
LITISPENDÊNCIA.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
DECRETAÇÃO  DE  EXTINÇÃO  DO  FEITO  ORIGINÁRIO. 
AGRAVO IMPROVIDO. - Verificando-se a identidade de partes, da 
causa de pedir e do pedido formulado, entre duas ações, ocorre o 
fenômeno  processual  da  litispendência,  que  leva  ao  inexorável 
improvimento recursal, bem como a conseqüente extinção da ação 
originária, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode e 
deve ser reconhecida em qualquer fase processual.5

A  litispendência,  como  se  vê,  é  hipótese  que,  uma  vez 
2 in Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655.
3      in Curso de Direito Processual Civil, vol. 4, 5ª Ed., Podivm, 2010, pág. 172.
4 TJSE - AC 2009201344 SE – Relator(a): DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO – Data de Julgamento: 29/05/2009
5 TJMT - AI 12400/2002, Classe II-15 - 11/11/2002 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli. - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 36 - 

outubro-dezembro/2004). 



reconhecida, enseja a extinção do processo, na forma do art. 267, V, do CPC. Por se 
tratar de matéria de ordem pública, sua apreciação pode ser feita, inclusive, de ofício 
pelo  julgador  e  em  qualquer  fase  processual  ou  grau  de  jurisdição.  Uma  vez 
constatada,  o  processo  pode  ser  extinto  sem  julgamento  do  mérito,  consoante 
disposição inserta no art. 267, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Arruda Alvim6 leciona que:

“Além dos pressupostos processuais considerados até aqui, existem 
outros que se denominam pressupostos processuais negativos ou 
extrínsecos.  Estes  impedem  a  eficácia  e  a  validade  da  relação 
jurídica  processual,  mas,  como  se  situam  fora  do  processo,  são 
denominados extrínsecos. São eles a litispendência, entendida aqui 
como duplicidade de processos idênticos e não como o fenômeno 
da instauração da relação jurídica processual, e a coisa julgada. 
Diz-se  que  a  litispendência  de  um  primeiro  processo  é  um 
pressuposto processual negativo para um segundo, com conteúdo 
idêntico,  porque  o  segundo,  mesmo  preenchendo  todas  as 
condições  de  prosperar,  em  virtude  de  um  elemento  que  lhe  é 
extrínseco,  isto  é,  pelo  mero  fato  da  existência  de  um  primeiro 
processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um 
pressuposto  processual  negativo,  impedindo  a  validade  de  uma 
segunda relação jurídica processual idêntica. “

Existindo, pois, a propositura de uma mesma ação contra um 
mesmo réu, contendo o mesmo pedido e a mesma causa de pedir,  com a citação 
válida, ocorre a “lide pendente”, sendo que, a segunda ação não poderá prosseguir, 
devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, assim como perfilhado na 
decisão de primeiro grau.

A esse respeito, colaciono os seguintes entendimentos do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LITISPENDÊNCIA.  EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O recorrente 
se  valeu  de  dois  processos  -  ação  de  cobrança  e  mandado  de 
segurança  -  para  obter  decisão  judicial  que  lhe  garantisse  a 
percepção  das  verbas  fracionadas  pagas  pelo  antigo  regime 
remuneratório  juntamente  com  o  subsídio  instituído  pela  Lei 
estadual  nº  1.041/2005.  Correta,  pois,  a  extinção  do  writ  sem 
julgamento  do  mérito,  por  força  de  litispendência.  Agravo 
regimental desprovido.7

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
REENQUADRAMENTO.  LITISPENDÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO 

6 in Manual de Direito Processual Civil, 4a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991-1992, vol 1, p. 311
7 STJ – AgRg no RMS 26848/RO – Relator(a): Ministro FELIX FISCHER – DJe 16/02/2009  



PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A caracterização 
da  litispendência  reclama  a  identidade  dos  elementos  da  ação, 
quais sejam, "as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 
pedido" (art.  302, § 2º,  do CPC). 2. Evidenciadas a identidade das 
partes,  das  causas  de  pedir  e  dos  pedidos,  vale  dizer,  iguais  os 
fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  sustentam  as  pretensões 
deduzidas judicialmente, impõe-se proclamar, como requerido pelo 
impetrado, a litispendência. 3. Processo extinto sem julgamento do 
mérito.8

PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. A 
hipótese de cabimento do recurso especial estabelecida na alínea 
“a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federa não permite o 
revolvimento  de  fatos  e  provas  apresentados  pelo  recorrente. 
Súmula n. 7/STJ. 2. Verificada a identidade de partes entre duas ou 
mais ações e de mesma causa petendi, bem como de igual pedido, 
presente se tem a
figura da litispendência, e o critério para se saber qual a ação é a 
preventa é o da citação válida. 3. Recurso especial não-conhecido.9

Por fim, prescreve o art. 557,  caput, do CPC que, se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  a  jurisprudência  dominante  do 
respectivo Tribunal ou de Tribunal Superior, o relator poderá negar seguimento ao 
recurso, dispensando que o mesmo seja julgado no colegiado. Relevante destacar, 
ademais, que o próprio dispositivo retromencionado alcança o reexame necessário, 
conforme súmula nº 253, STJ, verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a 
decidir o recurso, alcança o reexame necessário.

Em razão das considerações tecidas acima, pois, com fulcro no 
art. 557, caput, do Código de Processo Civil, na Súmula nº 253, do STJ, assim como, na 
jurisprudência dominante do STF, do STJ e do TJPB,  nego seguimento ao recurso 
oficial, mantendo incólumes os exatos termos da sentença atacada.

Publique-se. Intimem-se.

                                      João Pessoa, 22 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
8 STJ – MS 12197/DF – Relator(a): Ministro PAULO GALLOTTI - DJe 18/12/2008  
9 STJ - REsp 778976/PB – Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DJe 28/04/2008  



Juiz Convocado


