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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0122639-76.2012.815.0011
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  João  Batista  Barbosa,  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: José Jairo de Oliveira
ADVOGADO: Alexei Ramos de Amorim
APELADAS: Ivanna Maria Roberto Lima e outra
ADVOGADA: Maiara Pereira de Lacerda

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA.  DEMANDA
ORDINÁRIA  TRAVESTIDA,  INDEVIDAMENTE,  DE  ACAUTELATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  SATISFATIVIDADE.  NECESSIDADE  DE
APROFUNDAMENTO  DO  TEMA  EM  PROCESSO  PRINCIPAL.
DESCUMPRIMENTO DOS ARTS.  806 E  808,  INC.  I,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PREJUDICIALIDADE DO RECURSO APELATÓRIO. 

1. Sabe-se que a ação cautelar, essencialmente, tem a função precípua
de tutelar o bem da vida, a ser discutido em ação principal. A medida
cautelar é provisória e subsidiária, servível para assegurar o resultado
útil e prático de outra ação (principal). Em termos bem claros, a ação
cautelar é um instrumento a atender, provisória e emergencialmente,
uma necessidade de segurança, perante a situação que se impõe como
relevante para a futura atuação jurisdicional definitiva. Ou seja, a ação
cautelar obrigatoriamente deve ser adequada e útil à ação principal.

2. Apenas excepcionalmente pode ser admitido o caráter satisfativo às
medidas  cautelares,  em  situações  em  que  a  lide  potencial  esteja
objetiva e inequivocamente resolvida na discussão cautelar, questão a
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se verificar no caso concreto, hipótese em que a ação, por si própria
basta a tutelar a pretensão fundada em direito subjetivo do autor.

3. A  presente  cautelar  não  tem  eficácia  satisfativa,  eis  que  a
controvérsia mereceria  ser  melhor  debatida e apreciada em sede de
processo de conhecimento. Atribuir à presente demanda acautelatória a
satisfatividade é, via reflexa, violar os postulados da ampla defesa e
devido  processo  legal,  porquanto outorga ao requerente,  através  de
procedimento  sumário,  o  bem  da  vida,  que  deveria  ser  objeto  de
processo de conhecimento.

4. Não tendo, dessa forma, a cautelar natureza satisfativa, necessário o
ajuizamento do processo principal,  a ser ajuizado no prazo de trinta
dias, a que se referem o arts. 806 e 808, I, do Código de Processo Civil.

5. Na hipótese em que a ação principal  não tenha sido ajuizada no
prazo de 30 (trinta) dias do deferimento da medida cautelar, há de ser
decretada  a extinção  do  feito  sem julgamento  do  mérito.  (AgRg no
REsp 1001433/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010).

6. Processo  extinto,  sem  resolução  de  mérito,  o  que  enseja  a
prejudicialidade do recurso apelatório.

Vistos etc.

JOSÉ  JAIRO  OLIVEIRA  interpõe  apelação  cível  contra  IVANNA
MARIA  ROBERTO  LIMA  e  CRISTIANE  TEJO  BEZERRA  MARQUES,  com  o
objetivo  de  reformar  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da
Comarca de Campina Grande/PB, que julgou procedente o pedido formulado
em  ação  cautelar  inominada,  por  meio  de  sentença  assim  ementada  (f.
117/121):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CUNHO SATISFATIVO: Profissionais da
medicina – Proibição do exercício da atividade em entidade fundacional
–  Instauração  de  procedimento  administrativo  com  oferecimento  de
defesa  e  possibilidade  de  recurso  –  Inexistência  –  Manifestação
violação da cláusula  do devido  processo  legal  –  Desproporcionalidade
das  reprimendas  aplicadas  –  Manifesto  abuso  de  poder  –  Direito
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aparente  sujeito  a  perigo  de  dano  iminente.  PROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS. 

Teses recursais:  a) inépcia da cautelar, pelo descumprimento dos
artigos  806 e  808,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil;  b) ilegitimidade
passiva;  c) no  mérito,  não  houve  prova  de  que  as  autoras  teriam  sido
proibidas de marcar procedimentos cirúrgicos na FAP.

Sem contrarrazões (f. 142v).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 150/152).

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se  dos  autos  que  as  autoras,  ora  recorridas,  ajuizaram  ação
cautelar contra o apelante, sob o argumento de que, na qualidade de médicas,
teriam sido desligadas arbitrariamente da FAP – Fundação Assistencial da Paraíba,
fato que lhes impediria de lá marcar cirurgias.

Por isso, requereram, ao final, que fossem “autorizadas a fazerem os
procedimentos cirúrgicos no hospital da FAP – Fundação Assistencial da Paraíba
como anteriormente ocorria” (f. 11).

Sabe-se que a ação cautelar, essencialmente, tem a função precípua de
tutelar o bem da vida, a ser discutido em ação principal.  A medida cautelar é
provisória e subsidiária, servível para assegurar o resultado útil e prático de outra
ação (principal).  Em termos  bem claros,  a  ação cautelar  é  um instrumento  a
atender, provisória e emergencialmente, uma necessidade de segurança, perante
a  situação  que  se  impõe  como  relevante  para  a  futura  atuação  jurisdicional
definitiva. Ou seja, a ação cautelar obrigatoriamente deve ser adequada e útil à
ação principal.

É  cautelar  a  ação,  anota  HUMBERTO THEODORO  JÚNIOR,  “quando
serve à atuação de outras medidas cautelares ou quando por si só desempenha a
função de assegurar o estado de fato necessário  à útil  e eficiente atuação do
processo  principal,  diante  do  perigo  da  mora.”  (in  Comentários  ao  Código  de
Processo Civil, vol. V, n.º 261, pág. 228, Forense, 1983).
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Apenas  excepcionalmente  pode ser  admitido  o caráter  satisfativo  às
medidas  cautelares,  em  situações  em  que  a  lide  potencial  esteja  objetiva  e
inequivocamente resolvida na discussão cautelar, questão a se verificar no caso
concreto,  hipótese  em que a ação,  por  si  própria  basta  a tutelar  a pretensão
fundada em direito subjetivo do autor.

Na  hipótese  dos  autos,  entendo  que  a  presente  cautelar  não  tem
eficácia  satisfativa,  eis  que  a  controvérsia  mereceria  ser  melhor  debatida  e
apreciada em sede de processo de conhecimento. Atribuir à presente demanda
acautelatória a satisfatividade é, via reflexa, violar os postulados da ampla defesa
e  devido  processo  legal,  porquanto  outorga  ao  requerente,  através  de
procedimento sumário,  o bem da vida, que deveria ser objeto de processo de
conhecimento.

Não tendo, dessa forma, a cautelar natureza satisfativa, necessário o
ajuizamento do processo principal, a ser ajuizado no prazo de trinta dias, a que se
referem o arts. 806 e 808, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da efetivação da medida cautelar,  quando esta for  concedida em
procedimento preparatório.

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

[...]

II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;

Na espécie, embora intimadas, em 06 de setembro de 2013 (f. 59/60)
da  concessão  da  liminar,  as  autoras,  ora  recorridas,  não  propuseram,  até  a
presente data, a ação principal, o que faz cessar a eficácia da presente cautelar, o
que gera a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CAUTELAR.  CONTAGEM  DE  PRAZO  PARA  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO
PRINCIPAL.  PRAZO  DECADENCIAL.  TERMO  INICIAL.  EFETIVAÇÃO  DA
LIMINAR.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  1.
Interpretando o artigo 806 do CPC o prazo de trinta dias para o ajuizamento
da ação principal é contado a partir da data da efetivação da medida liminar e
não  da  sua  ciência  ao  requerente  da  cautelar.  2.  Em  caso  de
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descumprimento do prazo, ocorre a extinção da Ação Cautelar, sem
julgamento de mérito. Precedentes.  3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1319930/SP,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  QUE  NÃO LOGRA  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA
DECISÃO  AGRAVADA.  ARRESTO.  RECURSO  DE  APELAÇÃO.  PREPARO
EFETUADO  HORAS  APÓS  SUA  INTERPOSIÇÃO.  DESERÇÃO  AFASTADA.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 806 E 808 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. […] 3. Na
hipótese em que a ação principal não tenha sido ajuizada no prazo
de 30 (trinta)  dias do deferimento da medida cautelar,  há de ser
decretada a extinção do feito sem julgamento do mérito.  4. Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  REsp  1001433/TO,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/05/2010,  DJe
27/05/2010)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA.
ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO
CPC  NÃO  CONFIGURADA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  MEDIDA
LIMINAR  CONCEDIDA  PARA  A  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  E  A
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO
PARA  PROPOSITURA.  TERMO  A  QUO.  […]  5.  Inobservado  o  prazo
estabelecido pelo artigo 806 do CPC, a consequência é a perda da
eficácia  da  medida  cautelar  e  a  extinção  do  processo,  sem
julgamento  do  mérito,  como  decidiu  o  juiz  de  primeiro  grau.
Precedentes:  REsp  1053818/MT,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,
Segunda  Turma,  DJe  04/03/2009;  REsp  692.781/ES,  Rel.  Min.
Carlos  Alberto  Menezes  Direito,  Terceira  Turma,  DJ  17/09/2007;
REsp  528.525/RS,  Rel.  Min.  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJ
1/2/2006. 6. Recurso especial provido, para declarar a perda de eficácia da
liminar e decretar a extinção do processo cautelar. (REsp 1115370/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe 30/03/2010)

À luz  do  exposto,  julgo  extinto  o  processo,  sem resolução  de
mérito,  nos  termos  do  art.  267,  inciso  IV,  do  Código  de  Processo  Civil,
condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os
quais  fixo  em  R$  1.000,00 (mil  reais);  julgo  prejudicado  o  recurso
apelatório, o que faço com base no art. 557 do mesmo Codex.
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Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 14 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
 Relator


