
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000845-15.2006.815.0071.
Origem : Comarca de Areia.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Capesesp – Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores 

   da Fundação Nacional de Saúde.
Advogada : Sara Raquel Macêdo Sousa de Farias Aires.
Apelada : Waleska da Silva Candido dos Santos.
Advogado : Edinando José Diniz.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR.
PREPARATÓRIA.  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.
NECESSIDADE  DE  AJUIZAMENTO  DA
DEMANDA  PRINCIPAL  NO  PRAZO  DE  30
(TRINTA)  DIAS  DA  EFETIVAÇÃO  DA
LIMINAR. NEXO DE PERTINÊNCIA ENTRE A
AÇÃO  CAUTELAR  E  A AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  AUSÊNCIA. INEFICÁCIA
DA MEDIDA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  806  DO
CPC. SÚMULA Nº 482 DO STJ. MEDIDA SEM
CARÁTER  SATISFATIVO.  EXTINÇÃO  DO
FEITO  SEM  ANÁLISE  DO  MÉRITO.  APELO
PREJUDICADO.

- Em vista do caráter eminentemente provisório das
medidas  cautelares,  segundo  reza  o  art.  808,  I  do
CPC, sua eficácia cessará caso a parte não intente a
ação no prazo de trinta dias estabelecido no art. 806
do  CPC,  o  que  ocasionará,  obrigatoriamente,  a
extinção  do  processo,  que  só  pode  se  desenvolver
enquanto  existe  a  perspectiva  de  um  processo
principal.

- No presente caso, não houve o ajuizamento da ação
principal dentro do trintídio legal, tendo em vista  o
objeto  mediato  da  ação  ordinária  anunciada  como
principal  pela  autora não guarda pertinência  com o
bem  da  vida  postulado  na  presente  ação  cautelar
preparatória. 

Apelação Cível nº 0000845-15.2006.815.0071.          1



- “A falta de ajuizamento da ação principal no prazo
do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da
liminar deferida e a extinção do processo cautelar.”
(Súmula n. 482).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  acolher  preliminar  de  ofício,  extinguindo o processo  sem
resolução do mérito e julgar prejudicado o apelo, com a inversão do ônus da
sucumbência, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela CAPESESP –
caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional
de Saúde contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Areia, nos autos
da  Ação  Cautelar  Inominada  Preparatória,  instaurada  por Waleska  da
Silva Candido dos Santos.

Depreende-se dos autos que a apelada moveu a referida ação,
objetivando fosse determinado à parte promovida  o restabelecimento do seu
contrato de plano de saúde, sob pena de multa diária. 

Na inicial, argumentou ter celebrado com a demandada contrato
de adesão para prestação de serviço de plano de saúde. Contudo, asseverou
que, em novembro de 2006, fora excluída do plano, sem qualquer notificação
prévia, em razão do atraso no pagamento referente à mensalidade de agosto de
2006. 

Afirmou que foi realizado o pagamento em atraso da parcela,
contudo, em virtude do cancelamento contratual procedido pela demandada,
ficou  a  promovente  impedida  de  realizar  consultas  médicas  e  tratamentos
médicos dos quais necessitava, o que lhe trouxe graves transtornos.

A liminar foi deferida pela Juíza singular, às fls. 26/27.

Ao ser citada, a parte promovida apresentou contestação (fls.
30/47), defendendo, em suma, que a CAPESAÚDE se trata de uma operadora
de saúde na modalidade autogestão, não sendo aplicáveis as disposições da Lei
8.078/90. Ademais, asseverou que o contrato foi cancelado por inadimplência
da autora, o que teria amparo no artigo 8º, alínea “c”,  do Regulamento do
Plano de Benefícios  Assistenciais  da CAPESESP, bem como no artigo 13,
parágrafo único, inciso II, alínea “b”, Lei nº 9.656/98.

Consignou que  todos  os  pagamentos  do  ano  de  2006 foram
realizados com atraso pelo titular do plano. Acrescentou que a requerente teria
sido devidamente notificada de seu inadimplemento,  recebendo informação
sobre a data limite de pagamento. 

Afirmou inexistir fumaça do bom direito e perigo da demora a
respaldar a pretensão autoral.
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Réplica impugnatória (fls. 95/96).

Sobreveio  sentença,  onde  o  magistrado  julgou  procedente  o
pedido, confirmando a liminar concedida (fls. 113/117).

Inconformada com o decisum, a ré interpôs a presente apelação
(fls. 119/127), alegando, em síntese, que a sentença objurgada não observou as
provas encartadas aos autos, em especial os demonstrativos de pagamentos das
contribuições realizadas pela apelada, que demonstram que o boleto referente
ao mês de maio de 2006, com vencimento em agosto de 2006,  fora quitado
com 43 (quarenta e três) dias de atraso.

Em  adição,  assevera  que  a  notificação  também  restou
comprovada e defende existir expressa previsão contratual e legal acerca da
possibilidade  de  rescisão  unilateral  do  contrato  quando  houver  atraso  no
pagamento  das  mensalidades,  por  período  superior  a  60  (sessenta)  dias,
consecutivos ou não.

Contrarrazões ofertadas às fls. 134/136.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou parecer de fls. 147/151, pugnou pelo desprovimento do apelo para que
seja mantida a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer o
presente recurso.

-  Preliminar  de  ofício:   Ausência   de  pressuposto  de  
constituição regular do processo.

Tenho preliminar de ofício, que submeto à apreciação de meus
eminentes pares. 

Compulsando  o  caderno  processual,  observa-se  que  o  autor
ingressou com a presente demanda acautelatória  pleiteando a concessão de
medida liminar, a qual fora deferida pela magistrada de base.

Pois bem.

De proêmio, insta ressaltar que o procedimento cautelar busca
garantir o resultado útil do processo, podendo ser instaurado antes ou no curso
do processo principal, sendo deste sempre dependente, conforme estatui o art.
796 do Código de Processo Civil.

Sobre  o  tema,  trago  à  baila  os  ensinamentos  do doutrinador
José Frederico Marques:
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"O  juiz,  ao  conceder  medida  cautelar,  tem  por
objetivo garantir, em sua complexidade, o resultado
de um outro processo.
A  medida  cautelar,  por  isso,  é  eminentemente
instrumental,  por ser meio e  modo de assegurar a
eficácia  da  tutela  jurisdicional  exercida  em  outro
processo.  E  também  providência  temporária  ou
provisória,  porquanto  atingido  o  escopo  que
persegue, ou desaparecido este, a medida cautelar se
exaure ou fica sem objeto.
Medida cautelar, portanto, é providência coativa, de
caráter provisório e instrumental, jurisdicionalmente
concedida, para a tutela, em sua complexidade, do
resultado  de  processo  de  conhecimento,  ou  de
execução".  (Manual  de  Direito  Processual  Civil.
Volume III.  9ª  ed.  -  Campinas.  Millennium Editora
Ltda., 2003, p. 373).

Assim sendo, em vista do caráter eminentemente provisório das
medidas cautelares, segundo reza o art. 808, I do CPC, sua eficácia cessará
caso a parte não intente a ação no prazo de trinta dias estabelecido no art. 806
do CPC, o que ocasionará, obrigatoriamente, a extinção do processo, que só
pode se desenvolver enquanto existe a perspectiva de um processo principal.

Acerca do assunto,  inclusive,  já  se  manifestou esta  Corte  de
Justiça:

“EMENTA  APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR
PREPARATÓRIA  DEFERIMENTO  DA  LIMINAR.
EXECUÇÃO  TRANSCURSO  DO  PRAZO  -  DE
TRINTA  DIAS  SEM  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO
PRINCIPAL  PERDA  DA  EFICACIA  DA  AÇÃO
CAUTELAR. ART. 806 C/C ART. 808, I,  DO CPC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM -  RESOLUÇÃO
DE  MERITO  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  -
DESPROVIMENTO DO APELO 
A concessão da medida cautelar  preparatória,  e  a
superveniente  inércia  do  beneficiário  em propor  a
ação principal prazo de 30 dias, impõem a perda da
eficácia da medida cautelar e a extinção do processo
sem resolução do mérito, de acordo com os artigos
806  e  808,  I,  do  Código  de  Processo  Civil.”
(TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
20020080408103002-  Órgão  2ª  CAMARA  CIVEL,
Relator  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE, j. em 19/10/2010)

“AÇÃO  CAUTELAR  PREPARATÓRIA.  BUSCA  E
APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECURSO
DE MAIS DE TRINTA DIAS DA EFETIVAÇÃO DA
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LIMINAR  SEM  A  PROPOSITURA  DA  AÇÃO
PRINCIPAL.  CARÁTER  INSTRUMENTAL  E
ACESSÓRIO  DO  PROCESSO  CAUTELAR.
CASSAÇÃO  DA  LIMINAR.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A natureza provisória do processo cautelar, tendente
a resguardar temporariamente situação de fato ou de
direito até o pronunciamento final sobre o litígio em
processo de cognição ou execução, não se coaduna
com a proteção indefinida do direito reconhecido em
sede  de  liminar,  razão  pela  qual,  decorrido  o
trintídio legal da efetivação da liminar, imperiosa se
revela a perda da eficácia da medida concedida, com
a conseqüente  extinção do processo sem resolução
do  mérito.  (TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
00120030119216001,  Órgão  4ª  Câmara  Cível,
Relator  DES.  ANTONIO  DE  PADUA  LIMA
MONTENEGRO - j. em 17/03/2009)

D'outra banda, insta esclarecer que o artigo 806 do Código de
Processo Civil  é claro ao pontificar que o prazo de 30 (trinta) dias para o
ingresso da demanda principal é contado da  “data da efetivação da medida
cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório”.

Explicando o sentido axiológico da mencionada norma, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A redação  do  dispositivo  legal  é  suficientemente
clara ao estabelecer que o termo inicial da contagem
do prazo é a efetivação da medida cautelar, ou seja,
é  o  efetivo  cumprimento  no  plano  dos  fatos  da
decisão concessiva da tutela cautelar.  Para fins de
contagem do prazo do art. 806 do CPC, é irrelevante
o momento da propositura do processo ou mesmo da
concessão da tutela; o único momento que interessa
é o da efetivação da medida cautelar” (In Manual de
Direito Processual Civil, 2ª Edição, 2010, p. 1145)

Na hipótese  em comento,  a  “medida cautelar” pleiteada foi
concedida através da decisão encartada às fls. 26/27, determinando a imediata
reativação do plano de saúde da promovente, sob pena de multa diária no valor
de R$ 200,00 (duzentos reais).

Ainda,  constata-se  que  a  sua  efetivação  se  deu  em  1º  de
dezembro de 2006, conforme comprova o telegrama remetido pela promovida
à autora, acostada às fls. 85/86, data a partir da qual inicia-se o lapso temporal
inserto na norma de regência.

Outrossim, em que pese a parte autora tenha ajuizado em face
da ré “ação negatória de débito c/c pedido de indenização por danos morais”,
apontada  pela  autora  como  principal  da  presente,  tenho  que  a  pretensão
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mediata  postulada  na  referida  demanda  não  guarda  qualquer  nexo  de
pertinência com o objeto da presente ação cautelar.

Naqueles autos, verifica-se, na verdade, que a autora requereu
apenas  a  declaração  de inexistência  de  débito,  no que  tange  à  fatura  com
vencimento  em agosto de  2006,  bem como    a  condenação da  ré  em danos  
morais que teria sofrido em decorrência do cancelamento do contrato pela ré.
Contudo, em nenhum momento, pugnou pelo restabelecimento definitivo do
seu contrato de plano de saúde.

Assim,  vislumbra-se  claramente  a  manifesta  adequação  da
situação  apresentada  aos  termos  do art.  806 do Diploma Processual  Civil,
sendo ineludível a constatação da caducidade da medida cautelar concedida.

Corroborando  o  entendimento  supra,  trago  à  baila  a  lição
esclarecedora  de  Galeno  Lacerda,  em  seus  Comentários  ao  Código  de
Processo Civil  ( Vol. VIII - Tomo I, p. 212, 1998, Forense):

“Atenção  merece,  ainda,  um  requisito  importante,
que se integra na possibilidade jurídica do pedido.
Quando  o  Código,  no  nº  III  do  art.  801,  exige
indicação  do  fundamento, isto  é,  dos  fatos
integradores  da  causa da relação litigiosa,  não só
visa a propiciar ao juiz a avaliação da aparência do
direito com vistas à concessão da medida, senão que
lhe permite verificar se entre esta e a ação principal
existe  um  indispensável  nexo  de  pertinência.  O
requisito vale tanto para as cautelas antecedentes (p.
ex.:  não  se  concede  arresto  se  meramente
declaratória  a  ação  futura),  quanto  para  as
incidentes.  Se  o  parágrafo  único  dispensa  a
indicação da" lide e seu fundamento "em relação a
estas, o faz no evidente pressuposto de que o pedido
cautelar,  manifestado  pelo  autor  ou  pelo  réu  no
curso do processo, se relacione com o objeto da ação
principal. Em tal hipótese, se não ocorrer esse nexo,
o  interessado  carecerá  da  providência  incidente,
embora possa renová-la como antecedente de ação
futura adequada.”

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. CARÁTER
SATISFATIVO  NÃO-CONFIGURADO.  NÃO-
AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO
LEGAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  806  DO  CPC.
AUSÊNCIA DO NEXO DE PERTINÊNCIA ENTRE
AS AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL.  EFEITOS.
PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO. 1. O STJ,
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em situações excepcionais de cautelar com eficácia
satisfativa,  tem  afastado  a  incidência  da  regra
enunciada no inciso I  do art.  808 do CPC.  2.  No
caso  concreto,  porém,  o  bem  da  vida  (pretensão
mediata)  postulado  na  ação  cautelar  preparatória
(restabelecimento  do  fornecimento  de  energia
elétrica) não guarda qualquer nexo de pertinência
com o objeto da pretendida ação principal, em que o
recorrido  buscaria  o  ressarcimento  dos  supostos
danos  morais  e  materiais  que  teria  sofrido  por
ocasião  da  cobrança  de  dívida  decorrente  de
irregularidades no consumo de energia elétrica. Por
conseqüência, não há falar em natureza satisfativa
do provimento cautelar liminar. 3. O recorrido não
promoveu o ajuizamento da ação principal no prazo
de trinta dias da efetivação da liminar. Aplicação da
regra do art.  808,  I,  do CPC.  4.  Recurso especial
provido  para,  consideradas  as  peculiaridades  do
caso,  declarar  a  perda  de  eficácia  da  liminar  e
decretar a extinção do processo cautelar.”
(STJ,  REsp 528.525/RS, Relator: Ministra DENISE
ARRUDA,  Data  de  Julgamento:  06/12/2005,  T1  -
PRIMEIRA TURMA) (grifei)

Acerca da perda da eficácia da liminar e extinção do processo
cautelar  em virtude  da  fluência  do  prazo  estabelecido  no  art.  806,  existe,
inclusive, súmula publicada pela Corte Superior, nestes termos:

“A falta de ajuizamento da ação principal no prazo
do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da
liminar deferida e a extinção do processo cautelar."
(Súmula n. 482).

Outrossim, ressalto que a medida cautelar de restabelecimento
do  plano  de  saúde  não  tem  caráter  satisfativo,  já  que  não  permite  o
conhecimento  adequado  da  lide,  sendo  necessário  o  ajuizamento  de  ação
principal  de  obrigação de  fazer.  O apelado,  inclusive,  intitulou  a  demanda
cautelar  como  preparatória,  informou  na  exordial  que  iria  ajuizar  a  ação
principal correspondente.

Logo,  incorreu em equívoco o magistrado  singular  ao  julgar
procedente a demanda, posto que imperiosa seria a extinção do feito, diante do
não ajuizamento da ação principal  no prazo legal de trinta dias, não havendo
outro caminho a seguir senão a reforma do édito judicial para julgar extinta a
presente ação cautelar, com fulcro nos 

Por  todo  o  exposto,  DE  OFÍCIO,  JULGO  EXTINTA a
presente ação cautelar, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 267,
inciso IV, §3º, e artigos 796, 806 e 808, I, todos do Código de Processo Civil,
e JULGO PREJUDICADO o apelo.
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Por força do princípio da causalidade, deverá a autora suportar
os ônus de sucumbência, que mantenho nos moldes estipulados na sentença,
ficando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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