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PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONEXÃO
– REUNIÃO DE PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE QUANDO
UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO – SÚMULA 235 STJ -
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT DO CPC - RECURSO EM
CONFRONTO COM SÚMULA DO STJ -  NEGAR SEGUIMENTO.

- A Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já
foi decidido, mesmo sem o trânsito em julgado.

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wellington Meira de
Sousa   contra decisão proferida pelo juízo da  5ª Vara Regional de Mangabeira, nos
autos  da  Ação  de  Exoneração  de  Alimentos  com  Pedido  de  Antecipação  de  Tutela,
ajuizada  pelo  agravante  em  face  de  Louracy  Leite  Ramalho,  que  determinou  a
distribuição por  sorteio  para a 2ª ou 5ª Varas Regionais,  por considerar  inexistente a
conexão sucessiva.

O Agravante  pugnou pela  reforma da monocrática,  alegando em suas
razões recursais que o processo de origem  nº 0006537-38.2014.815.2003 tem como
objetivo   descontituir  dívida  alimentar,  ante  a  maioridade  dos  alimentados,  e  por
conseguinte, tornar sem efeito a decretação da  prisão do alimentante.

No processo acima referido, o magistrado determinou a distrilbuição por
sorteio, frente a inexistência da conexão sucessiva, (fl 18). 

Em suas alegações o agravante aduziu, frente ao princípio da economia
processual, que o feito referente à descontituição dos alimentos deveria  tramitar junto à
Vara onde  foi fixada a obrigação alimentar.
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Argumentou também que a manutenção da decisão agravada
poderá  acarretar  morosidade  do processo,  pedindo,  portanto,  a  reforma da
decisão.

A parte agravada não foi intimada em virtude de nos autos não
existir advogado constituído, nem o endereço correto do agravado, conforme
certidão de fl. 26.

O Ministéio Público, em parecer, opinou pelo desprovimento a
fim de se manter a decisão agravada, fls 30/34.

A Juíza prestou informações, comunicando o  não cumprimento
da determinação prevista no artigo 526 do CPC, assim como relatou que o
respectivo Juízo  decretou a prisão civil  do agravante em 21/02/2008, após
frustado o pagamento dos alimentos devidos aos filhos, todavia, até a data da
expedição do ofício, aguarda a captura do agravante.

É o relatório.

Deve  ser  negado  seguimento  ao  presente  Agravo  de
Instrumento. 

O agravante  se  insurge  contra  a  decisão  que  determinou  a
distrilbuição por sorteio, frente à inexistência da conexão sucessiva. 

Alega que o feito  que tem por  objeto  a desconstituição dos
alimentos deve tramitar junto à Vara em que foi fixada a obrigação alimentar.

A Súmula n.º 235, do Superior Tribunal de Justiça1 , estabelece
que a conexão não determina a reunião dos processos se  um deles já  foi
decidido, mesmo sem o trânsito em julgado.

Nesse  sentido  segue  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  1.  VIOLAÇÃO  DOS  ARTS.  105  E  106,
AMBOS  DO  CC.  NÃO  OCORRÊNCIA.  CONEXÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  JULGAMENTO  DE  UM  DOS
PROCESSOS.  SÚMULA  235/STJ.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA 83/STJ.  2.  OFENSA AOS ARTS.  290,  292,
347,  I,  E  348,  TODOS  DO  CC.  CONCLUSÃO  DAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS  DE  QUE  OS
AGRAVANTES  TINHAM  CIÊNCIA  DA  CESSÃO  DE
CRÉDITOS  PACTUADA  EM  CASO  DE

1 Súmula nº 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 
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INADIMPLEMENTO  DO  FINANCIAMENTO.
INVERSÃO  DO  JULGADO.  INVIABILIDADE.
SÚMULAS  5  E  7/STJ.  3.  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  INEXISTÊNCIA.  4.  RECURSO
IMPROVIDO.

1. É cediça a compreensão desta Corte, materializada
no enunciado n. 235, de que "a conexão não determina
a reunião dos processos, se um deles já foi julgado",
entendimento  este  que  não  exige  a  ocorrência  do
trânsito  em  julgado,  tampouco  um  lapso  de  tempo
existente entre as duas ações. Incidência do enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.  Tendo  o  Tribunal  de  origem  consignado  que  os
agravantes  tinham  plena  ciência  da  possível  sub-
rogação  em  caso  de  inadimplemento  e  que  eles
afirmaram  "que  somente  não  tinham  conhecimento
para qual seguradora os direitos seriam transferidos",
infirmar  a  conclusão  alcançada  encontra  óbice  nos
enunciados n.  5 e 7 da Súmula desta Corte.

3. Inexiste o dissídio apontado, uma vez que, de um
lado, os precedentes colacionados apenas afirmam a
necessidade de notificação da cessão de crédito, sem
nada mencionar sobre o consentimento do devedor, no
caso concreto, acerca da sub-rogação, e, de outro lado,
o acórdão impugnado não refuta tal exigência, mas, ao
contrário,  somente  enfatiza  ser  ela  despicienda,  na
espécie, ante a inequívoca ciência dos agravantes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.2

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CONEXÃO.
SUSPENSÃO  DO  FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA JÁ PROFERIDA EM UMA DAS CAUSAS.
1. A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado (Súmula 235 do STJ). 

2. Agravo não provido.3

“Se o conflito positivo de competência se estabelecer
por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser

2(AgRg no AREsp 584.440/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

3(AgRg no AREsp 588.642/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
18/12/2014, DJe 02/02/2015)
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conhecido se uma das sentenças foi  proferida,  ainda
que  sem  trânsito  em  julgado,  por  força  da  Súmula
235/STJ. Mas se o conflito decorre de outra regra de
competência  absoluta,  não  há  restrição  a  seu
conhecimento após prolatada a sentença,  desde que
não haja trânsito em julgado 4

Vejamos julgados desta Corte: 

EMENTA:  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA
CONHECIDA  DE  OFÍCIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO MUNICIPAL.  REMUNERAÇÃO
RETIDA.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  REPETIÇÃO
DAS  PRELIMINARES  ARGUIDAS  NA
CONTESTAÇÃO.  CONEXÃO.  REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO  DA SÚMULA N.º  235,  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CHAMAMENTO  DO  EX-
PREFEITO  AO  PROCESSO.  DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  DO  AUTOR.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.  ART.
333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS
DEVIDAS.  PRECEDENTE  DESTE  TRIBUNAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.
1.  A  Súmula  n.º  235,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, estabelece que a conexão não determina a
reunião dos processos se um deles já foi decidido,
mesmo  sem  o  trânsito  em  julgado. 2.  Não  se
confunde a pessoa jurídica de direito público com seu
representante  legal,  pelo  que,  por  não  incidirem
quaisquer das hipóteses previstas no art. 77, do CPC,
não há que se falar em chamamento do ex-Prefeito ao
processo,  uma  vez  que  a  obrigação  de  pagar  os
servidores municipais é de responsabilidade exclusiva
da  Edilidade.  3.  O  art.  333,  II,  CPC,  estabelece  ser
ônus do Réu a comprovação quanto à existência dos
fatos  impeditivos  do  direito  do  autor.  4.  Apelação  e
Remessa Necessária desprovidas.5

PRELIMINAR  DE  CONEXÃO.  REUNIÃO  DE
PROCESSOS.  IMPOSSIBILIDADE  QUANDO  UM

4  (Súmula 59/STJ).” (STJ, CC 117.987/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
12/12/2012, DJe 19/12/2012). 
5(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00027618220138150251, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 10-02-2015) . (Grifo nosso )
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DELES  JÁ  FOI  JULGADO.  REJEIÇÃO  DA
PREFACIAL. - Não há que se reconhecer a conexão
quando um dos processos mencionados como conexos
já  foi  julgado  por  outro  Tribunal.  -  A  conexão  não
determina a reunião dos processos se um deles já foi
julgado  (Súmula  n.º  235  do  Superior  Tribunal  de
Justiça) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DEMANDADA E
NECESSIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  PELA
SEGURADORA  LÍDER.  AFASTAMENTO  DA
ARGUIÇÃO PRELIMINAR. - Qualquer seguradora que
opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor
da indenização correspondente ao seguro obrigatório,
conforme preconiza a Lei nº 6.194/74, em seu art.7º .
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  FALTA DE  INTERESSE  DE
AGIR.INEXISTÊNCIA  DE  RECLAMAÇÃO  NA  VIA
ADMINSTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  -  A
jurisprudência, de forma uníssona, tem decidido que é
dispensável  a  formulação  de  pedido  administrativo
como requisito essencial à propositura de ação judicial.
APELAÇÃO  CÍVEL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
SEGURO  DPVAT.  MORTE.  EXISTÊNCIA DE  FILHA.
ÚNICA  HERDEIRA.  PEDIDO  DE  OBSERVÂNCIA  A
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 11.482/2007. ARTIGO 792
DO  CÓDIGO  CIVIL.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA  CORRETAMENTE  APLICADAS.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Se  a  autora
comprova  que  é  a  única  beneficiária  da  vítima  de
acidente  de  trânsito,  faz  jus  ao  recebimento  da
indenização6

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  SALÁRIO  NÃO  PAGO.  PROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
CONEXÃO.  AÇÕES  DIVERSAS  COM  O  MESMO
OBJETO  OU  CAUSA  DE  PEDIR.  REJEIÇÃO.
PROCESSO  JULGADO  (SÚMULA  235  DO  STJ).
REUNIÃO,  ADEMAIS,  MERA  FACULDADE  DO
JULGADOR  (ART.  105  DO  CPC).  SÚPLICA  PELA
TOTAL  REFORMA  DA  SENTENÇA.  ALEGADA
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ACOLHIMENTO.  PRETENSÃO  AUTORAL  NÃO
DERRUÍDA  PELA  EDILIDADE.  MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA  DO  RECURSO  APELATÓRIO.
SEGUIMENTO  NEGADO  (ART.  557  DO  CPC).  -  A

6(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20023767720138150000, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 06-11-2014) 
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Súmula  nº  235  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
prescreve que a conexão não determina a reunião dos
processos se um deles já foi decidido, mesmo sem o
trânsito em julgado. - Da leitura atenta do artigo 105 do
Código de Processo Civil,  verifica-se  que mesmo no
caso da presença de conexão, a redação do dispositivo
apenas faculta ao magistrado a reunião dos processos,
inexistindo  qualquer  consequência  jurídica  pela
ausência do reconhecimento do instituto apontado. - É
direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou
inativo,  perceber  seus  proventos  pelo  exercício  do
cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X, da
Carta  Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal
qualquer tipo de retenção injustificada. - Em processos
envolvendo questão de retenção de salários, cabe ao
Município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao
reverso,  subtende-se  que  não  o  efetuou  na  forma
devida.  -  Nos  termos  do  art.  557  do  CPC,  o  relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal ou de Tribunal Superior. 7

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA  CÍVEL.
AÇÃO.  DE  EXECUÇÃO  DE  ALIMENTOS.
DISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA.
DECLINAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  ENVIO  PARA
UNIDADE  JUDICIÁRIA ONDE  FOI  PROCESSADA A
AÇÃO  DE  ALIMENTOS.  ALEGADA  CONEXÃO.
INOCORRÊNCIA.  AÇÕES  COM  OBJETOS
DISTINTOS.  PROCESSO  JÁ  JULGADO.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  PRECEDENTES  DO
TJ/PB. A competência para processar e julgar a ação
de execução de sentença alimentar é do juízo para o
qual a ação fora distribuída, eis que não há qualquer
dependência  ou  relação  de  conexão  com  ação  de
alimentos tramitada perante outro juízo, uma vez que
inexiste  identidade  de  pedido  e  de  causa  de  pedir.
Precedentes da nossa Corte de Justiça - Não há que
se  falar  em  conexão  quando  uma  das  ações  já  se
encontra julgada. - A conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado Súmula 235

7(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00027530820138150251, - Não possui -, Relator DESA.
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 22-10-2014) 
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do STJ8

Ressalte-se também que, na linha de pecedentes desta Corte,
inexiste acessoriedade entre a ação de alimentos e outras dela decorrentes
(como a revisional  ou de exoneração),  de forma que também não cabe na
hipótese a aplicação do disposto no arr. 108, CPC. Nesse sentido : TJPB – 4ª
Câmara Cível – Proc. nº 00120110106182001 – Relator: Des Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira – J: 08/05/2012).

Outrossim,  estando  o  recurso  em  confronto  com  súmula  ou
jurisprudência dominante do Superior  Tribuanl  de Justiça,  bem como,  deste
Tribunal, é aplicável o art. 557, “caput”, do CPC, numa forma de privilegiar a
efetividade da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo: 

“Art.  557  –  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, nos termos do
art. 557, “caput”, do CPC, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os
seus termos .

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
Relator

g2

8(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120110166541001, TRIBUNAL PLENO, Relator José 
Ricardo Porto , j. em 02-03-2012) 
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