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PROCESSO  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR  INCIDENTAL.
RECURSO  APELATÓRIO.  SÚPLICA  ADMITIDA  EM
PRIMEIRO GRAU.  ATRIBUIÇÃO APENAS DE EFICÁCIA
DEVOLUTIVA.  DECISÃO  PASSÍVEL  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  ART.  522  DO  CPC.  ACAUTELATÓRIA
COMO  SUCEDÂNEO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.
VIA PROCESSUAL INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE
AD  CAUSAM.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  EXTINÇÃO,  DE
PLANO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- As medidas cautelares incidentais não podem ser utilizadas
como sucedâneo recursal.

-  Caso  seja  proferida  decisão  atribuindo  apenas  o  efeito
devolutivo ao recurso apelatório, cabe ao recorrente interpor
agravo de instrumento, e não aforar ação cautelar incidental.

-  A  utilização  da  via  processual  inadequada  afasta  o
interesse ad causam, acarretando na carência de ação que
autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Medida Cautelar Inominada com Pedido de Liminar ajuizada

pelo Município de Bayeux em face do Ministério Público do Estado da Paraíba, a fim de

emprestar efeito suspensivo ao Recurso Apelatório por ele interposto.
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O  Requerido  aforou  Ação  Civil  Pública  em  desfavor  do  Requerente,

visando  a  construção  de  rampas  de  acesso  aos  deficientes  físicos  e  de  mobilidade

reduzida nas paradas de ônibus situadas na área urbana da edilidade. 

O Magistrado de base julgou procedente o pedido exordial, para determinar

que o Município de Bayeux realize as obras necessárias para locomoção dos cadeirantes

com o livre acesso ao transporte público já adaptado, nos termos requeridos na petição

inicial, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00(mil reais) por dia de atraso, limitada a

quantia correspondente a construção. 

Conforme se pode observar nos autos principais em apenso, o Postulante

interpôs Apelação Cível (fls. 163/170), que foi recebida apenas com eficácia devolutiva (fl.

173).

Com o escopo de conferir duplo efeito ao seu Apelo, o promovente propôs a

presente Acautelatória.

É o breve relatório. 

VOTO

Sem  maiores  delongas,  cumpre  extinguir  o  presente  processo,  sem

resolução do mérito, ante a carência de ação.

Como restou consignado alhures, o ente promovente utilizou-se da Medida

Cautelar  para rechaçar  decisão que admitiu  seu Recurso Apelatório  apenas no efeito

devolutivo. Ocorre que, em hipóteses desse jaez, o Código de Processo Civil  prevê a

utilização de Agravo de Instrumento. Senão vejamos:

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de
10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil  reparação,
bem  como  nos  casos  de  inadmissão  da  apelação  e  nos
relativos aos efeitos em que a apelação é recebida,  quando
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será admitida a sua interposição por instrumento.

Portanto, há comando expresso para o manejo de Súplica Instrumental.

Importante  destacar  que  não  é  cabível  o  ajuizamento  de  Cautelar  como

sucedâneo recursal, conforme se verifica nos seguintes arestos:

Agravo  interno  contra  decisão  monocrática  do  relator  que
indeferiu  a  inicial  do  processo  de  cautelar  inominada.  Recurso
conhecido.  Os  argumentos  do  agravante  não  são  capazes  de
infirmar  a  decisão  agravada.  Pretende  os  requerentes  a
concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos
da  ação  anulatória.  Via  inadequada.  Indeferimento  da  inicial.
Incabível a utilização da medida cautelar como sucedâneo de
recurso, já que a decisão que recebeu à apelação deveria ser
impugnada  por  recurso  próprio,  agravo  de  instrumento.
Decisão do relator  mantida.  Recurso conhecido e que se nega
provimento.  (TJRJ;  Rec.  0019972-68.2011.8.19.0000;  Quarta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Sergio  Jeronimo  A.  Silveira;  Julg.
27/07/2011; DORJ 29/07/2011; Pág. 177).

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  MEDIDA
CAUTELAR  INOMINADA.  REQUESTO  DE  EFEITO
SUSPENSIVO  A  APELO  CÍVEL  CONTRA  SENTENÇA  QUE
CONFIRMA  MEDIDA  LIMINAR.  INTERPOSIÇÃO  DE  AÇÃO
CAUTELAR  APÓS  DESPACHO  DE  RECEBIMENTO  E
DECLARAÇÃO  DOS  EFEITOS  DO  RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
1.  A doutrina e  jurisprudência pátrias entendem cabíveis  o
manejo  de  medida  cautelar  para  aquisição  de  efeito
suspensivo  a  apelo  cível,  todavia,  quando  interposta  no
período  compreendido  entre  o  protocolo  do  apelo  e  seu
despacho  de  recebimento. 2.  O  tribunal  atrai  a  competência
para  processar  e  julgar  medida  cautelar  inominada  manejada
após  o  ajuizamento  do  recurso  de  apelação  e  antes  de  seu
recebimento, haja vista a existência de recurso próprio para tal
finalidade:  Agravo  de  instrumento  contra  decisão  relativa  aos
efeitos  em  que  a  apelação  é  recebida  (CPC,  art.  522).  3.
Inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial sem resolução
do mérito, inteligência do  art. 267, inciso VI, do CPC. 4. Agravo
conhecido,  mas  improvido.  (TJCE;  AgRg  32292-
26.2005.8.06.0000/1;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Washington Luis Bezerra de Araújo; DJCE 18/07/2011; Pág. 45) .

AÇÃO  CAUTELAR  INCIDENTAL.  JULGAMENTO  DO  APELO
PRINCIPAL.  AUSÊNCIA  DE  EFEITO  SUSPENSIVO.
ATRIBUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SUCEDÂNEO  RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
DA AÇÃO (INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA
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DO PEDIDO).  INEXISTÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS MORA
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I -
A decisão que versa sobre os efeitos em que é recebida a
Apelação tem caráter interlocutório, devendo contra ela ser
interposto Agravo de Instrumento, inteligência dos arts. 522,
art.  527,  iI,  e,    558,  do  CPC  ,  recurso  que  efetivamente  foi  
utilizado pela  Requerente,  não havendo como se admitir  a
medida  cautelar  como  sucedâneo  recursal,  como  se
depreende da orientação inserta na jurisprudência do STJ. II-
A adequação da via eleita é um dos requisitos do interesse de agir
e a sua falta acarreta ausência da condição da ação, inexistindo,
no caso, o binômio da necessidade e utilidade da medida, vez que
já  exaurida  a  prestação  jurisdicional  no  processo  principal,
acarretando, com isso, a perda de objeto do processo cautelar. III-
A pretensão cautelar  se  tornou juridicamente impossível,  tendo
em vista que à época do ajuizamento  da Ação,  A Apelação já
havia sido julgada, fato que, por si só, inviabiliza o deferimento da
medida.  IV-  No  caso  em  espeque,  não  há  que  se  falar  em
apreciado, mormente porque o efeito prático que seria obtido já se
verificou,  e,  do  mesmo  modo,  inexiste  o  periculum  in  mora
efetividade de um pronunciamento jurisdicional, que, in casu, já
ocorreu,  evidenciando-se,  assim,  a  perda  do  objeto  cautelar,
conforme  entendimento  manifestado  na  jurisprudência  dos
tribunais  pátrios.  V-  Com  o  reconhecimento  da  inadequação
processual da via eleita (art.  295,  V,  do CPC) e da inépcia da
exordial (art. 295, I, III, e parágrafo único, III, do CPC), impõe-se o
indeferimento da petição inicial (art. 267, I, CPC), bem como, a
perda do objeto da Cautelar (art. 267, VI, CPC), ante o julgamento
da apelação e dos embargos declaratórios, opostos em relação à
mesma, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. VI-
Decisão  por  votação  unânime.  (TJPI;  AC  2008.0001.003268-1;
Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho; DJPI 15/02/2011; Pág.
6).
"MEDIDA CAUTELAR. PLEITO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO  A  APELAÇÃO  INTERPOSTA  CONTRA
SENTENÇA  QUE  CONFIRMOU  TUTELA  ANTECIPADA.
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  CABE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE TRATA DOS EFEITOS EM QUE A APELAÇÃO É
RECEBIDA.  EXEGESE  DO  ART    522  DO  CÓDIGO  DE  
PROCESSO  CIVIL  .  INADMISSIBILIDADE  DA  AÇÃO  
CAUTELAR. Precedentes deste Tribunal e do STJ -Ação julgada
extinta, sem resolução do mérito, conforme art 267, VI, do Código
de Processo Civil".  (TJSP; PCaut 994.09.338812-3; Ac. 4402246;
Santo André; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Viviani
Nicolau; Julg. 16/03/2010; DJESP 30/04/2010).

MEDIDA CAUTELAR. Pretensão de estender o efeito suspensivo
atribuído  ao  recurso  de  apelação  à  revogação  da  tutela
antecipada. Inadequação da via eleita. Cabimento de agravo de
instrumento  para  desafiar  decisão  relativa  aos  efeitos  da
apelação.  Exegese  do  artigo  522  do  código  de  processo  civil.
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Indeferimento da petição iniciai. Processo extinto sem resolução
do  mérito.  (TJSP;  MC  689.413.4/5;  Ac.  4187410;  São  Paulo;
Quinta Câmara de Direito  Privado;  Rel.  Des.  Erickson Gavazza
Marques; Julg. 11/11/2009; DJESP 18/12/2009)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  CAUTELAR
ORIGINÁRIA PROPOSTA COM O FIM DE EMPRESTAR EFEITO
SUSPENSIVO  AO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  INTERPOSTO
NOS  AUTOS  DE  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  VIA
PROCESSUAL  INADEQUADA.  AGRAVO  REGIMENTAL.
ARTIGOS  250  E  251  DO  REGIMENTO  INTERNO  DESTA
CORTE.  1.  O  caput  do  art.  522  do  Código  de  Processo  Civil
dispõe que caberá agravo de instrumento nos casos "... Relativos
aos  efeitos  em  que  a  apelação  é  recebida".  Existindo  na
sistemática processual um recurso específico para levar ao
Tribunal  o  exame  da  decisão  interlocutória  contra  que  se
insurge uma das partes - recebimento de apelação apenas no
efeito  devolutivo  -  não  tem  cabimento  ajuizar-se  medida
cautelar  para  buscar  esse  desiderato;  não  tem  a  parte
interesse de agir pela via de ação cautelar se existe recurso
específico. 2. A parte não tem o direito de "escolher" a via judicial
que  melhor  -  de  um  modo  ou  de  outro  -  lhe  convém;  deve,
apenas,  usar  a  via  processual  reservada  pelas  normas
instrumentais.  3.  Agravo regimental  a  que se nega provimento.
(TRF 3ª R.; MCI 4851; Proc. 2005.03.00.064170-0; Rel. Des. Fed.
Johonsom Di Salvo; DEJF 09/09/2008; Pág. 1)

Cuida-se, pois, de situação na qual não se observa o interesse processual

do Autor, já que fora utilizada a via processual incorreta.  É cediço que a propositura de

ação  inadequada  configura  falta  de  interesse  processual,  composto  pelo  binômio

utilidade-adequação.  A propósito,  Nelson  Nery  Júnior  ensina  que:  “Movendo a  ação

errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não

lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência

de interesse processual” (in CPC Comentado – Editora RT – 5ª edição – p. 711).

A Primeira Câmara Cível deste Tribunal, sob a relatoria do Des. Antônio de

Pádua Lima Montenegro, assim decidiu:

Havendo contrato de locação, independentemente de qual seja o
fundamento do término da relação de locação, a ação para reaver
o  prédio  alugado  é  de  despejo.  Promovendo  ação
reivindicatória quando cabível, na espécie, ação de despejo,
segundo  expressa  previsão  legal,  configurada  está  a
ausência  de  interesse  processual  pela  inadequação  da  via
eleita, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento
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do mérito. (AC nº 2002.008978-8; J. 24/04/2003).

Assim, no caso em exame, faz-se mister extinguir o processo sem resolução

do mérito, em virtude da falta de interesse processual. 

A propósito, o art. 267, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VI -
quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a
possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse
processual.

Portanto, verificando-se que a presente medida fora interposta em momento

posterior ao recebimento da Apelação a que se pretende atribuir duplo efeito, não deve

ser conhecida a presente medida.

Ante o exposto, com base nas assertivas acima delineadas,  EXTINGO O

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/13 J/02(R)
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