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CAUTELAR  INOMINADA.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
SENTENÇA  PROCEDENTE.  APELO  AJUIZADO
PELA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTOS DA
PARAÍBA  -  CAGEPA.  CONCESSÃO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO  AO  RECURSO.  EXAME  PELO
MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INADMISSIBILIDADE  DA MEDIDA CAUTELAR.
INDEFERIMENTO  DA INICIAL.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.
267, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  

-  Encontrando-se  em  processamento  no  primeiro
grau  de  jurisdição  o  recurso  de  apelação,
inadmissível  o  ajuizamento  de  ação  cautelar
inominada,  tendo  como  objetivo  obter  efeito
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suspensivo  da  sentença,  sobretudo  quando  não  há
comprovação  por  parte  do  inconformado,  da  sua
negativa pelo  juízo  a  quo,  existindo,  além do mais,
recurso próprio e previsto em lei.

-  Extingue-se  o  processo  sem resolução  do  mérito,
com  fundamento  no  art.  267,  I,  do  Código  de
Processo Civil, quando o Julgador indeferir a petição
inicial.

Vistos.

Trata-se  de  CAUTELAR  INOMINADA, fls.  02/07,
interposta pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, perseguindo a
suspensão da eficácia da sentença lançada nos autos da  Ação Ordinária, fls. 37/42,
impondo a concessionária a obrigação de reintegrar os autores, Valtércio Pereira da
Silva  e  outros,  nos  respectivos  cargos,  condenando,  ainda,  no  pagamento  dos
vencimentos devidos e não pagos, devidamente atualizados e aplicação de juros de
mora, na forma da lei, referente ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da
demanda.

Diante de não ter sido acostada aos autos a decisão
do Magistrado  a quo,  acerca do pleito concernente à necessidade de atribuição do
efeito suspensivo à sentença de fls. 37/42, determinei a intimação do requerente, para
anexá-la,  fl.  63,  contudo,  este  se  pronunciou  à  fl.  65,  afirmando  que  o  “referido
documento já consta dos autos, mais precisamente às fl. 37/42, não fazendo o menor
sentido, data venia, novamente juntar”.  

É o RELATÓRIO.

DECIDO
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Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta pela
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, visando suspender a eficácia
da  sentença  de  fls.  37/42,  lançada  nos  autos  da  Ação  Ordinária proposta  por
Valtércio Pereira da Silva e outros, a qual julgou procedente o pedido contido na
exordial.

Com efeito,  conforme se  verifica,  fls.  09/36,  a  aqui
requerente  interpôs  recurso  de  apelação  com  pedido  de  atribuição  de  efeito
suspensivo, o qual deu ensejo a presente cautelar que é inadmissível, uma vez que o
apelo deverá ser processado em primeiro grau, cabendo, ainda, ao Juiz singular o
poder geral de cautela. 

Deste modo, é totalmente descabida a propositura de
ação  cautelar  inominada  para  buscar  o  efeito  suspensivo  à  eficácia  da  sentença
lançada. Tal pretensão é juridicamente inviável. 

O legislador  previu  de  forma clara  e  objetiva que,
para  cada  provisão  judicial,  existe  um  remédio  jurídico  próprio  e  adequado,
atentando  inclusive  para  cada  modalidade  recursal  e  destinando  a  exata
proporcionalidade da relevância ou da complexidade do ato judicial hostilizado. 

In  casu,  não  havendo  qualquer  imprecisão  legal
acerca do recurso cabível  para atacar a sentença e para obter o efeito suspensivo
pretendido, impossível se torna o ajuizamento de ação cautelar para sustar os efeitos
do decisum. 

Por outro quadrante, não se admite o ajuizamento da
ação cautelar inominada no segundo grau de jurisdição, quando o recurso ainda está
sendo processado, residindo a jurisdição ainda no primeiro grau. Ou seja, não tendo
sido comprovado ter o apelo sido recebido e processado devida e oportunamente,
não há como acolher  o pleito concernente ao efeito suspensivo ou até  mesmo se
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questionar a eficácia da sentença, cabendo ao juiz singular ainda o poder geral de
cautela. 

Sobre  o  tema  a  jurisprudência  preconiza,  em  caso
similar:

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR.  AÇÃO
ORDINÁRIA.  SENTENÇA  PROCEDENTE.
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. É inadmissível
o ajuizamento de medida cautelar para modificar os
efeitos  em  que  o  recurso  de  apelação  é  recebido.
Cabe agravo de instrumento da decisão relativa aos
efeitos  em  que  o  recurso  de  apelação  é  recebido.
Artigo  522  do  Código  de  Processo  Civil.  Petição
inicial indeferida. (TJRS, Medida Cautelar Inominada
nº  70055991103,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,
Relatora: Maria Isabel de Azevedo Souza. Publicado
em 15/08/2013).

Ante o  exposto,  JULGO EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

P. I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                                     Relator
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