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Gabinete Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004357-10.2014.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Liliani Jubert da Cruz Gouveia
Advogado : Renato Evaristo da Cruz Gouveia Neto 
Agravado : Maria das Graças Toscano Silva e outro

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE  NÃO 
CONHECIMENTO  DE  PARTE  DO  AGRAVO. 
PRESERVAÇÃO  DOS  ATOS  E  PROCEDIMENTOS  QUE 
ESTÃO  CONTIDOS  NA  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE 
NEGÓCIO  JURÍDICO.  MATÉRIA NÃO  APRECIADA EM 
PRIMEIRO  GRAU.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
ACOLHIMENTO.  MÉRITO. CONEXÃO  DAS  AÇÕES  DE 
ANULAÇÃO  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  E 
REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE COM OUTRAS EM 
TRÂMITE EM OUTRA VARA DE MESMA COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL.  PREVENÇÃO  DAQUELE  QUE 
DESPACHOU EM PRIMEIRO LUGAR. EXEGESE DO ART. 
106 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  MANUTENÇÃO 
DO  DECISUM  AGRAVADO. DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. 

- É vedado ao órgão de segundo grau decidir questões não 
apreciadas pelo juízo originário,  sob pena de supressão de 
instância. Não conhecimento do recurso na parte referente ao 
pedido de preservação dos atos e procedimentos que estão 
contidos na ação de anulação de negócio jurídico.
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- Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for 
comum o objeto ou a causa de pedir. (art. 103 do CPC)

-  Se as ações conexas tramitam na mesma Comarca, perante 
juízes que têm a mesma competência territorial, competente 
é aquele que despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 
do Código de Processo Civil.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em acolher a preliminar suscitada 
pelo agravado e, no mérito, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento com  pedido  de  efeito 
suspensivo,  interposto  por Liliani  Jubert  da  Cruz  Gouveia,  contra  decisões 
interlocutórias de fls. 24/25  da Ação de Anulação de Negócio Jurídico tombada 
sob  o  nº  0079829-33.2012.815.2001  e  de  fls.  28/29  da  Ação  Reivindicatória  de 
Propriedade com Pedido de Tutela Antecipada Liminar c/c Perdas e Danos de nº 
0004441-56.2014.815.2001,  que  declinou  da  competência,  determinando  a 
redistribuição de ambos os processos para a 16ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
por entender que havia conexão com uma Ação de Imissão de Posse, em trâmite 
neste juízo, que foi despachada em primeiro lugar.

Afirma a agravante às fls.02/21 que  “além do juiz de primeiro  
grau da 9ª Vara Cível ir de encontro à legislação processual que reza sobre a competência,  
mormente os artigos 113 e 114 do CPC, também cometeu o que chamamos de atropelo  
processual,  supressão  de  instância  e  violação  ao  devido  processo  legal,  uma vez  que  o  
agravo de instrumento processo nº 2001075-95.2013.815.000 que tramita na 3ª Câmara  
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, onde tem como Relatora, a Dra. Maria das Graças  
Morais Guedes, encontra-se em tramitação e na iminência de serem julgados os embargos  
declaratórios almejados pelos agravados, de modo que não poderia o juiz singular proferir a  
decisão de fls. 73/74 na ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada c/c perdas e  
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danos, Processo de nº 0004441-56.2014.815.2001, bem como decisão de fls.  173/174 na  
ação de anulação de negócio jurídico, Processo nº 2001075-95.2013.815.2001, até que o  
Agravo de Instrumento de nº 2001075-95.2013.815.0000 tenha o seu o mérito apreciado  
pelo Tribunal de Justiça da Paraíba”. 

Sustenta que “o caso dos autos não é de aplicação conjunta do art.  
103  e  106  do  CPC  como  fundamentou  o  juiz  de  primeiro  grau  em  suas  decisões  
interlocutórias  ora  atacadas,  mas  da  aplicação  do  art.  114”  havendo,  portanto,  a 
prorrogação  de  competência  para  o  juízo  da  9ª  Vara  Cível,  devendo  esta, 
reivindicar os outros processos em tramitação na 16ª Vara Cível para “julgá-los  
todos juntamente com a ação de anulação de negócio jurídico e com a ação reivindicatória  
em face da comprovada prorrogação de sua competência”.  

Verbera ainda que “não poderia o juiz da 09ª Vara Cível após a  
citação válida dos agravados e depois da ocorrência da revelia dos agravados declinar da  
competência para o juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da João Pessoa no processo que  
estava em estado avançado e pronto para julgamento de mérito em razão da ocorrência do  
que chamamos da preclusão pro judicato e da prorrogação da sua competência”.

Requer a atribuição de efeito suspensivo para  “suspender o  
andamento dos feitos  (Processo nº  079829-33.2012.815.2001 e Processo de nº  004441-
56.2014.815.2001) até decisão final deste recurso”.

No  mérito,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para 
anular/reformar  as  decisões  interlocutórias  agravadas,  reconhecendo  “a  
prorrogação  de  competência  do juiz  da 9ª  Vara  Cível  de  João Pessoa para continuar a  
PROCESSAR e  JULGAR a  ação  reivindicatória  com  pedido  de  tutela  antecipada  c/c  
perdas e danos, Processo de nº 0004441-56.2014.815.2001 e ação de anulação de negócio  
jurídico,  Processo  de  nº  079829-33.2012.815.2001  em  razão  da  prorrogação  de  sua  
competência e de seus atos” e, em decorrência da prorrogação, que seja determinado 
ao  juízo  da  9ª  Vara  Cível  que  solicite  a  remessa  de  todos  os  processos  em 
andamento na 16ª Vara Cível em nome das partes envolvidas neste  feito, para que 
não haja decisões conflitantes ou, ainda, que tal determinação seja realizada pela 
própria Câmara.

Caso a Câmara entenda que o juízo competente é o da 16ª 
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Vara Cível, requer que seja determinada “a preservação dos atos e procedimentos que  
estão  contidos  na  ação  de  anulação  de  negócio  jurídico,  Processo  de  nº  079829-
33.2012.815.2001, a  qual se  encontra em estado avançado e pronto para o  julgamento  
antecipado  na  lide  em  razão  da  constatação  de  revelia  e  confissão  ficta  dos  
agravados/demandados  (fls.49  verso  dos  autos)  do  referido  processo em homenagem ao  
princípio  do  aproveitamento  dos  atos  processuais,  princípio  da  efetividade  e  economia  
processual”.  

Efeito suspensivo deferido (fls.245/249).

Informações  da  autoridade  prolatora  da  decisão  agravada 
encartadas às fls.262/263.

Contrarrazões  recursais  às  fls.  264/288,  pugnando, 
preliminarmente,  pelo  não  conhecimento  do  recurso  no  tocante  ao  pedido 
alternativo de preservação dos atos e procedimentos que estão contidos na ação de 
negócio jurídico, em caso de reconhecimento da competência do juízo da 16ª Vara 
Cível, considerando a ausência de enfrentamento da matéria no juízo singular. No 
mérito,  rebate  os  argumentos  da  agravante,  requerendo  o  desprovimento  do 
recurso.

Parecer  Ministerial  acostado  às  fls.299/301  opinando  pelo 
desprovimento  do  agravo,  mantendo-se  as  decisões  de  fls.  24/25  da  Ação  de 
Anulação  de  Negócio  Jurídico  e  de  fls.  28/29  da  Ação  Reivindicatória  de 
Propriedade.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

A  decisão  questionada  por  meio  deste  Agravo  de 
Instrumento  declinou  da  competência,  determinando  a  redistribuição  da  ação 
reivindicatória com pedido de tutela antecipada c/c perdas e danos, Processo de nº 
0004441-56.2014.815.2001 e da ação de anulação de negócio jurídico, Processo de nº 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2004357-10.2014.815.0000                                                                                                    4



079829-33.2012.815.2001  para  a  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  por 
entender que havia conexão destas com uma Ação de Imissão de Posse, em trâmite 
neste juízo, que foi despachada em primeiro lugar.

Alega o recorrente que houve atropelo processual, supressão 
de  instância  e  violação  ao  devido  processo  legal,  uma  vez  que  o  agravo  de 
instrumento processo nº 2001075-95.2013.815.0000 que tramita na 3ª Câmara Cível 
do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  que  deferiu o efeito  suspensivo pretendido, 
determinando  a  suspensão  do  andamento  do  feito, ainda  está  pendente  de 
julgamento por essa Câmara.

Sustenta que “o caso dos autos não é de aplicação conjunta 
do art.  103 e 106 do CPC como fundamentou o juiz de primeiro grau em suas 
decisões  interlocutórias  ora  atacadas,  mas  da  aplicação  do  art.  114”  havendo, 
portanto, a prorrogação de competência para o juízo da 9ª Vara Cível.

Verbera ainda que “não poderia o juiz da 09ª Vara Cível após 
a citação válida dos agravados e depois da ocorrência da revelia dos agravados 
declinar da competência para o juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da João Pessoa 
no processo que estava em estado avançado e pronto para julgamento de mérito 
em  razão  da  ocorrência  do  que  chamamos  da  preclusão  pro  judicato e  da 
prorrogação da sua competência”.

No  mérito,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  para 
anular/reformar  as  decisões  interlocutórias  agravadas,  reconhecendo  “a 
prorrogação  de  competência  do  juiz  da  9ª  Vara  Cível  de  João  Pessoa  para 
continuar a PROCESSAR e JULGAR a ação reivindicatória com pedido de tutela 
antecipada c/c perdas e danos, Processo de nº 0004441-56.2014.815.2001 e ação de 
anulação de negócio jurídico, Processo de nº 079829-33.2012.815.2001 em razão da 
prorrogação de sua competência e de seus atos” e, em decorrência da prorrogação, 
que seja determinado ao juízo da 9ª Vara Cível que solicite a remessa de todos os 
processos em andamento na 16ª Vara Cível em nome das partes envolvidas neste 
feito, para que não haja decisões conflitantes ou, ainda, que tal determinação seja 
realizada pela própria Câmara.

Caso a Câmara entenda que o juízo competente é o da 16ª 
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Vara Cível, requer que seja determinada “a preservação dos atos e procedimentos 
que estão contidos na ação de anulação de negócio jurídico, Processo de nº 079829-
33.2012.815.2001,  a  qual  se  encontra  em  estado  avançado  e  pronto  para  o 
julgamento antecipado na lide em razão da constatação de revelia e confissão ficta 
dos  agravados/demandados  (fls.49  verso  dos  autos)  do  referido  processo  em 
homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais,  princípio da 
efetividade e economia processual”.  

Aprecio, inicialmente, a preliminar de não conhecimento do 
recurso arguida pelo agravado, referente ao pedido alternativo de preservação dos 
atos e procedimentos que estão contidos na ação de negócio jurídico, em caso de 
reconhecimento  da  competência  do  juízo  da  16ª  Vara  Cível,  considerando  a 
ausência de enfrentamento da matéria no juízo singular.

Observando a decisão recorrida, verifico que o juízo singular 
declinou  da  competência,  determinando  a  remessa  dos  autos  ao  setor  de 
distribuição do fórum para a devida redistribuição ao Juízo da 16ª Vara Cível da 
Comarca  da Capital,  sem contudo pronunciar-se  sobre a  validade dos  atos   já 
praticados.

Desta  forma,  o  agravo  interposto  não  deve  ser  conhecido 
neste  ponto,  sob  pena  de  supressão  de  instância,  pois  não  houve  deliberação 
acerca  da  matéria  no  primeiro  grau  de  jurisdição  e,  portanto,  não  pode  ser 
apreciada em grau de recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
DANOS MORAIS E MATERIAIS.  ILEGIMIDADE PASSIVA.  MATÉRIA 
NÃO  APRECIADA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO A 
QUO.  INCLUSÃO  DE  FILHA  RECÉM-  NASCIDA  COMO 
DEPENDENTE  DO  PLANO  DE  SAÚDE  PEDIDO  REALIZADO 
DENTRO DE 30 DIAS. ATENDIMENTO AO ART. 12, INCISO III, B, DA 
LEI  N.  9.656/98.  REQUISITOS  PARA  A  CONCESSÃO  DA  TUTELA 
PRESENTES.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  É  vedado  ao  órgão  de 
segundo grau decidir  questões  não  apreciadas  pelo  juízo  originário, 
sob  pena  de  supressão  de  instância. O  direito  à  vida  e  à  saúde  é 
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constitucionalmente  assegurado,  e  a  dignidade  da  pessoa  humana 
traduz-se em um dos fundamentos do estado democrático de direito, e, 
na  ponderação  dos  valores,  tem  prioridade  absoluta  sobre  direitos 
meramente  patrimoniais  e  demais  questões  envolvidas.  Presentes  os 
requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada,  mantém-se a 
decisão recorrida que deferiu o pedido e determinou a inclusão da filha 
recém-nascida  no plano  de  saúde  de  titularidade  dos  pais.  (TJMT;  AI 
49422/2014;  Capital;  Rel.  Des.  Rubens  de  Oliveira  Santos  Filho;  Julg. 
30/07/2014; DJMT 04/08/2014; Pág. 78)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
INSCRIÇÃO  DO  NOME  DOS  AGRAVANTES  EM  CADASTROS  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AVALISTAS.  PEDIDO  ANTECIPATÓRIO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
É  vedada  a  apreciação,  por  este  egrégio  Tribunal,  de  matéria  não 
decidida  no  juízo  de  primeiro  grau,  sob  pena  de  incorrer-se  em 
supressão de instância. A inscrição do nome da avalista em órgãos de 
proteção ao crédito, motivada pela falta de pagamento do título, decorre 
do  exercício  regular  do  direito  da  credora.  (TJMG;  AGIN 
1.0525.13.020420-5/002;  Rel.  Des.  Domingos  Coelho;  Julg.  10/07/2014; 
DJEMG 18/07/2014) (grifei)

Diante  do  exposto,  acolho  a  preliminar  suscitada  pelo 
agravado e,  consequentemente,  não  conheço  do  recurso  na  parte  referente  ao 
pedido de preservação dos atos e procedimentos que estão contidos na ação de 
anulação de negócio jurídico praticados pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital, 
considerando que a matéria não foi alvo da decisão objurgada.

Passo à análise do mérito.

A  agravante  sustenta  que  houve  a  prorrogação  de 
competência  para  o  juízo  da  9ª  Vara  Cível,  devendo  esta,  reivindicar  outros 
processos em tramitação na 16ª Vara Cível para julgá-los todos juntamente com a 
ação de anulação de negócio jurídico e com a ação reivindicatória que tramitam 
naquela vara.

Compulsando  o  caderno  processual,  sobretudo  as 
informações prestadas pela autoridade prolatora da decisão vergastada, verifico 
que tramitam junto à 16ª Vara Cível da Capital uma Ação de Manutenção de Posse 
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(processo nº 200.2012.072.232-3) e uma Ação de Obrigação de Fazer (processo nº 
200.2012.072.550-8),  ambas  com  despacho  inaugural  em  março  de  2012,  e 
relacionados ao mesmo objeto das ações que tramitam perante a 9ª Vara Cível,  
referentes ao lote nº 04 da quadra 20 do loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, 
situado nesta Capital

Por sua vez, o juízo da 9ª Vara Cível proferiu despacho na 
Ação de Anulação de Negócio Jurídico em 04 de outubro de 2012 (fls.165/166), não 
havendo ainda emitido o despacho inicial na Ação Reivindicatória (fls.42/96).

Como bem asseverou o representante do Ministério Público, 
em seu parecer  “mostra-se pertinente a aplicação do instituto da conexão ao caso em  
comento, o qual visa evitar que sejam proferidas decisões sobre o mesmo objeto ou a mesma  
causa de pedir conflitantes”, conforme dispõem os arts. 1031 e 1062 do CPC.

Desta forma, tratando-se de ações conexas, prevento o juízo 
da 16ª Vara Cível, por ter despachado em primeiro lugar.

Julgando casos semelhantes já decidiram os tribunais pátrios:

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. Divergência 
entre juízos de mesma competência territorial. Prevenção daquele que 
despachou em primeiro lugar. Exegese do art. 106 do código de processo 
civil. Competência firmada no juízo suscitante. Conflito improcedente. 
"A conexão pressupõe a existência de causas que,  embora não sejam 
iguais,  guardam entre si  algum vínculo,  uma relação de afinidade,  o 
que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 
modo  a  se  interpretar  'o  vocábulo  "comum",  contido  no  texto  legal, 
como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, 
seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando 
tão somente uma identidade parcial'.  O art. 105 do CPC, em torno do 
qual  existe  certa  divergência  acerca  de  sua exata  interpretação,  afirma 
que, 'havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento 
de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em 
separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente'. [... ] se as ações 
conexas  tramitam  na  mesma  Comarca,  competente  é  o  juiz  que 

1 Art. 103. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

2 Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, 
considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.
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despacha em primeiro lugar, a teor do art. 106 do código de processo 
civil" (STJ,  RESP  n.  1226016/RJ,  rela.  Mina.  Nancy  andrighi,  terceira 
turma,  j.  Em  15-3-2011).  (TJSC;  CC  2013.056983-4;  Criciúma;  Terceira 
Câmara de Direito  Civil;  Rel.  Des.  Fernando Carioni;  Julg.  08/10/2013; 
DJSC 11/10/2013; Pág. 144) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  CONEXÃO  COM  AÇÃO  DE 
USUCAPIÃO.  RECONHECIMENTO.  PRECEDENTES.  JUÍZO 
COMPETENTE.  IDENTIDADE  DE  COMPETENCIA  TERRITORIAL. 
ART.  106,  CPC.  DESPACHO  DE  CONTEÚDO  CITATÓRIO. 
IMPRESCINDIBILIDADE  PARA  GERAR  A PREVENÇÃO.  RECURSO 
PROVIDO.  I.  As  ações  de  reintegração  de  posse  e  de  usucapião  são 
conexas,  mormente  se  considerado  o  risco  de  prolação  de  decisões 
conflitantes sobre os mesmos fatos jurídicos, o que impõe a reunião e o 
julgamento conjuntos dos feitos. Precedentes. II.  Reconhecida a conexão 
entre as ações, considera-se prevendo o juízo que primeiro despachou, 
determinando  a  citação,  por  decorrer  desse  ato  processual  o  efeito 
prevenção. (TJMG; AGIN 1.0145.11.063377-6/001;  Rel.  Des.  Leite  Praça; 
Julg. 07/03/2013; DJEMG 15/03/2013) (grifei)

No que diz respeito ao argumento de que houve  atropelo 
processual, supressão de instância e violação ao devido processo legal, uma vez 
que o agravo de instrumento processo nº 2001075-95.2013.815.0000 que tramita na 
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que deferiu o efeito suspensivo 
pretendido,  determinando  a  suspensão  do  andamento  do  feito,  analisando  os 
autos, entendo que não prosperam as alegações da agravante.

Na verdade a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível 
que  reconheceu  a  competência  da  16ª  Vara  Cível  da  Capital,  em  virtude  da 
conexão,  e determinou a remessa das ações ao juízo competente, não contrariou a 
decisão proferida no agravo de instrumento nº 2001075-95.2013.815.0000, uma vez 
que  não  houve  impulso  processual  com  a  prática  de  atos  instrutórios  ou 
decisórios,  apenas  houve a  remessa  dos  processos  ao  juízo  da  16ª  Vara  Cível, 
permanecendo  os  autos  aguardando  o  resultado  do  julgamento  do  agravo 
interposto no juízo que entendia competente.

Com  essas  considerações,   acolho  a  preliminar  suscitada 
pelo agravado e, consequentemente, não conheço do recurso na parte referente ao 
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pedido de preservação dos atos e procedimentos que estão contidos na ação de 
anulação de negócio jurídico praticados pelo juízo da 9ª Vara Cível da Capital, 
considerando que a matéria não foi alvo da decisão objurgada e, no mérito, nego 
provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 307. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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