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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR
INOMINADA.  DEFERIMENTO  DE  LIMINAR.
MORTE  DO  AUTOR.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO
PREPARATÓRIA  POR  PERDA  DE  OBJETO.
IMPOSSIBILIDADE.  PENDÊNCIA  DA  AÇÃO
PRINCIPAL  COM  IDENTIDADE  DE  PEDIDOS.
CAUTELAR  QUE  ADQUIRIU  CARACTERISTICA
DE  TUTELA  ANTECIPADA  DA  AÇÃO
DOMINANTE.  REVOGAÇÃO  DA  LIMINAR.
VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA
CAUTELAR CONCEDIDA ATÉ JULGAMENTO DA
LIDE  PRINCIPAL.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  MOMENTO
PROCESSUAL  INADEQUADO.  PEDIDO
PREJUDICADO.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-Se interposta Ação Cautelar Inominada preparatória
e,  posteriormente,  a  ação  principal  com  pedidos
idênticos,  fazendo  com  que  a  liminar  deferida  na
cautelar  ganhasse  contorno  de  tutela  antecipada
dentro  da  lide  dominante,  a  morte  do  Autor  não
conduz o julgador a extinção do feito, pela pretensa
perda  do  objeto,  impondo-se,  nesse  caso,  a
revogação  da  liminar,  por  perda  superveniente  de
objeto, mas com a preservação de seus efeitos que
vigoraram até o momento do óbito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE o Apelo, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 201.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Karla Geovana dos

Reis Felipe Chianca da Silva e outros contra sentença de fls. 167/168  que

extinguiu a Ação Cautelar sem julgamento mérito.

Nas razões de fls. 171/ 173, os Apelantes alegam, em síntese,

que o processo não deveria  ter sido extinto  sem apreciação do mérito,  em

virtude do objeto da Cautelar não se confundir com a lide principal. Por fim,

pedem  o  provimento  do  Apelo,  para  reformar  a  sentença  e  julgar  a  ação

procedente, condenando a Ré em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 175/181.

A Procuradoria de Justiça,  às  fls.  191/193, opinou  pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório. 

VOTO

Presentes os requisitos necessários à interposição do Recurso,

passo a analisá-lo. 

O  Autor ajuizou a  presente  Ação Cautelar Inominada

Preparatória  contra a ora Apelada, visando,  em  caráter  de  urgência,  a

concessão de antecipação dos efeitos da tutela,  para determinar  que a Ré

fornecesse o “HOME CARE”.

O Juízo a quo concedeu a liminar às fls. 71/73.
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Em seguida,  o  Demandante  ingressou  com a ação principal

contra a  Demandada,  ratificando os argumentos esposados na exordial da

Cautelar, já mencionada. 

Noutra  banda,  o  Autor  faleceu  durante  a  tramitação  do

processo, conforme informa a petição de fl. 132.

Por fim, às fls. 167/168, ocorreu a extinção do processo sem

julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil,

fato este que motivou a presente Apelação.

Pois bem.

De início, impende ressaltar a autonomia procedimental da

Ação Cautelar em relação à ação principal, de forma a ser uma demanda com

relação processual, objeto e provimento próprios. 

Em que pese pressupor a existência de um processo principal,

sua finalidade é autônoma, qual seja, resguardar o resultado útil de uma ação

de conhecimento ou de execução. 

Sobre o tema, trago à baila o ensinamento do ilustre jurista

Ovídio Baptista da Silva1: 

“O Código de Processo Civil estabeleceu, como regra
absoluta, o princípio de que todo procedimento cautelar não
poderá sobreviver sem que haja um ‘processo principal’  de
que ele necessariamente seja acessório e dependente,
embora goze de autonomia sob o ponto de vista
procedimental. Di-lo expressamente o Código neste
dispositivo: ‘Art. 796. O procedimento cautelar pode ser
instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é
sempre dependente’.
Esta disposição legal significa duas coisas: a) não pode
haver autonomia da tutela cautelar, a não ser autonomia
meramente procedimental. Ela somente estará legitimada,
segundo o Código, se houver um processo principal
(satisfativo) a que a mesma se ligue, por um vínculo de
dependência b) sendo embora dependente, o procedimento

1  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil. Vol. 3. 3ª ed. São Paulo: RT, 2000. p. 
121/122.
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cautelar é autônomo sob o ponto de vista do procedimento,
de modo a constituir uma relação processual distinta e
inconfundível com a relação processual formada pela lide
principal. Estes princípios que se podem extrair com
segurança do art. 796 vêm confirmados pelo art. 809 do
Código, que expressamente alude aos autos do
procedimento cautelar, para dizer que estes deverão ser
apensados aos autos do processo principal”.

In  casu,  foi  proposta  uma  Ação  Cautelar  Inominada

preparatória e, posteriormente, a ação principal com pedidos idênticos, fazendo

com que a liminar deferida na cautelar ganhasse contorno de tutela antecipada

dentro da lide dominante. 

Desse modo, se a cautelar for extinta, por perda de objeto, será

possível  à  Apelada,  por  exemplo,  exigir  antecipadamente  o pagamento  das

despesas  decorrentes  da  instalação  do  “Home  Care”,  enquanto,  ainda,  se

discute as cláusulas contratuais do Plano de Saúde no processo principal.

Na  verdade,  com  a  morte  do  Autor,  estamos  diante  da

necessidade da revogação da liminar, por perda superveniente de objeto, com

a preservação dos seus efeitos que vigoraram até a data do óbito.

Em suma: com o falecimento do Autor, obviamente desaparece

a necessidade da cautelar concedida na ação cautelar preparatória, mas os

efeitos  dela  decorrentes  subsistem,  ganhando,  nesse  caso,  contorno  de

antecipação de tutela da ação principal.

Quanto  ao  pedido  de  arbitramento  de  honorários

sucumbenciais,  entendo  prejudicado,  posto  que  será  apreciado,  quando  do

julgamento final do processo principal.

Diante do exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo para

desconstituir a sentença vergastada, nesse ponto em que entendeu pela perda

do  objeto  da  Ação Cautelar,  sem ressalvas quanto  à  liminar  ali  concedida,

determinando,  entretanto,  a  sua  revogação  a  partir  do  óbito  do  Autor,  mas

preservando os seus efeitos até o julgamento final da ação principal. 
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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