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APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. DEPENDÊNCIA 
E  ACESSORIEDADE  EM  RELAÇÃO  A  PROCESSO 
PRINCIPAL.  ARTIGO  806  DO  CPC.  FALTA  DE 
AJUIZAMENTO  DESTE.  CESSAÇÃO  DOS  EFEITOS  DO 
PROCEDIMENTO  CAUTELAR  PREPARATÓRIO. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 808, I,  DO CPC. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.  SEGUIMENTO 
NEGADO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. 

-  Nos termos do artigo 796, do Código de Processo Civil,  o 
procedimento cautelar é sempre dependente de um processo 
principal,  podendo ser  instaurado antes  ou no  curso  deste, 
devido a uma relação de acessoriedade e instrumentalidade 
em relação ao processo de conhecimento ou execução.

-  A mera satisfatividade é  objeto  incompatível  com a medida 
cautelar, devendo ser pleiteada, apenas, mediante ação principal.

-  Em não tendo sido proposta  ação principal  dentro do prazo 
decadencial  estabelecido  no  art.  806,  do  CPC,  a  cessação  dos 
efeitos  da  demanda  cautelar  preparatória  é  medida  que  se 
impõe, levando à extinção do feito sem resolução de mérito, de 
acordo  com  a  inteligência  inscrita  no  art.  808,  I,  do  diploma 
processual vigente.

-  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente 
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto 



com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior.”. (CPC, art. 557).

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão oriunda da 
6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Cautelar Inominada com 
Pedido de Liminar formulada por    Ednaldo Soares de Lima em face do Estado da 
Paraíba.

A decisão prolatada pelo Juízo a quo tornou sem efeito a medida 
liminar  anteriormente  concedida,  por  não  ter  sido  ajuizada  a  ação  principal  no 
trintíduo legal, extinguindo o feito com base no art. 267, IV do CPC. (fls. 57/58)

 
Inconformado,  o  recorrente  interpôs  o  presente  recurso 

aduzindo, em síntese, que o decisum vergastado se encontra equivocado, sustentando 
que  a  propositura  da  presente  ação  era  tão  somente  para  que  seja  exibido 
documentos que dizem respeito ao autor, que se encontravam de posse do réu.

Sustenta  que  o  art.  5º  da  Constituição  Federal  assegura  ao 
cidadão o direito de acesso a informação de seu interesse, de forma que, mesmo que 
encerrado o prazo, não haverá empecilhos para que o autor venha a interpor ação 
principal, utilizando-se das informações colhidas na ação cautelar de exibição.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso.

Intimado,  o  recorrido  apresentou  tempestivamente  as 
contrarrazões. (fls. 72/84)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

Analisando  detidamente  o  recurso  interposto  e  o  caderno 
processual, adianto que não merece prosperar o apelo.

De início, é salutar expor que a presente lide se trata de medida 
cautelar em que a apelada pleiteia que sejam exibidos em juízo cópia integral de 
processo administrativo que eventualmente culminou com sua licença.

Ocorre que, nos termos do artigo 796, do Código de Processo 



Civil1,  o  procedimento  cautelar  é  sempre  dependente  de  um  processo  principal, 
podendo  ser  instaurado  antes  ou  no  curso  deste,  devido  a  uma  relação  de 
acessoriedade  e  instrumentalidade  em  relação  ao  processo  de  conhecimento  ou 
execução.

Neste prisma,  cumpre acrescentar  que a  satisfatividade é,  de 
todo,  incompatível  com  a  medida  cautelar,  eis  que  sua  finalidade  precípua  é 
assegurar a segurança jurídica e o resultado da demanda principal, esta, devendo ser 
proposta  em  até  trinta  dias  da  efetivação  da  ação  cautelar,  em  se  tratando  de 
procedimento preparatório, conforme estatui o artigo 806, do CPC, in verbis:

Artigo 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.

Subsumindo tal entendimento ao caso em deslinde, constata-se 
que  a  presente  medida  cautelar  é  dotada  de  um  caráter  meramente  satisfativo, 
devendo ser o tema buscado ser objeto da ação principal, a qual nunca fora proposta, 
pondo  em  risco,  consequentemente,  a  natureza  e  validade  do  instrumento 
preparatório in questo.

Destarte, em não tendo sido ofertada a ação principal no tempo 
hábil determinado no artigo 806, supra, o instrumento cautelar em comento perde seu 
fim, devendo o magistrado declarar tal fato de ofício, por se tratar de matéria de 
ordem pública,  cessando  instantaneamente  os  efeitos  do  processo  acautelatório  e 
sendo este extinto sem resolução de mérito, em conformidade com o mandamento do 
artigo 808, I, do CPC, infra:

Artigo 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 
806; [...]

Nesta mesma linha, manifestam-se o STJ e os Tribunais pátrios:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  MEDIDA 
CAUTELAR  PREPARATÓRIA.  1.  Em  se  tratando  de  medida 
cautelar preparatória, o requerente tem o prazo decadencial de 30 
dias,  contados da data  da sua efetivação,  para ajuizamento da 
ação principal. Não sendo cumprido esse prazo, cessa a eficácia 
da medida na forma do art. 808, I, do Código de Processo Civil. 2. 
A cessação da eficácia da  medida também deve ser imputada aos 

1 Art. 796. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre 
dependente.



casos em que, a despeito de ter sido proposta, a ação principal 
permanece paralisada por mais de dois anos consecutivos,  por 
negligência da parte autora, o que configura o desinteresse na 
rápida solução do litígio, fulminando o requisito do periculum 
in mora.  3. Recurso especial conhecido e improvido.  (STJ – T2 – 
REsp 225357/RJ – Rel. Min. João Otávio de Noronha – 19.04.2005)

Medida  cautelar.  Art.  806  do  Código  de  Processo  Civil. 
Precedente da Corte. 1. Como assentado em precedente da Corte, 
ajuizada  a  medida  cautelar  inominada,  a  ausência  de 
ajuizamento da ação principal  no prazo de trinta  dias "gera  a 
cessação da eficácia da medida (art. 808, I) e, por conseqüência, 
sua extinção". 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – T3 
– REsp 201042/RJ  –  Rel.  Min.  Carlos  Alberto Menezes Direito  – 
30.09.1999)

PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR.  EXTINÇÃO 
DEFINITIVA DO PROCESSO PRINCIPAL. CPC, ART. 808, III. 
PERDA  DE  EFICÁCIA.  I.  Em  razão  dos  princípios  da 
acessoriedade e instrumentalidade do processo cautelar, extinto 
o processo principal, com trânsito em julgado, cessa a eficácia da 
primeira  (art.  808,  III,  do  CPC).  II.  Recurso  especial  não 
conhecido. (STJ  –  T4  –  REsp  400568/DF  –  Rel.  Min.  Aldir 
Passarinho Júnior – 17.05.2007)

PROCESSUAL  CIVIL.  SFH.  MEDIDA  CAUTELAR 
PREPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO 
PRINCIPAL. ART. 806 C/C ART. 808, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO 
FEITO  SEM  ANÁLISE  DO  MÉRITO.   1.  A  hipótese  é  de 
apelação  contra  a  sentença  que,  em  sede  de  medida  cautelar 
preparatória,  determinou  a  imediata  suspensão  da  execução 
extrajudicial  de contrato do SFH.  2.  A apelada não ajuizou a 
ação principal no prazo legal previsto no art. 808, I, c/c o art. 806 
do  CPC,  a  saber,  em  30  (trinta)  dias  contados  da  data  da 
efetivação da medida cautelar.  3. Apelação provida. Extinção do 
feito  sem análise  do mérito.  Honorários  advocatícios,  devidos 
pelo suplicante, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).  (TRF-5 
–  Segunda  Turma  –  AC  377887/PE  –  Rel.  Des.  Federal  Paulo 
Gadelha – 09.03.2010)

Medida Cautelar - Decadência - Cessação da Eficácia - Extinção 
do  processo  sem  resolução  do  mérito  -  CPC  806  808  I  - 
Inteligência - Recurso improvido. A medida cautelar de caráter 
preparatório  perde  a  sua  eficácia  se  a  ação  principal  não  for 
ajuizada no prazo de trinta dias.  (TJSP – 3ª Câmara de Direito 



Privado – AC 994093006234 – Rel. Des. Jesus Lofrano – 23.03.2010)

Medida cautelar inominada - Manutenção do plano de saúde - 
Contrato coletivo em razão de vínculo empregatício entre autor e 
a  empresa  estipulante  -  Aposentadoria  -Extinção  -  Processo 
cautelar  que  é  meramente  preparatório,  dependente,  pois,do 
principal  -  Falta  de  aforamento  deste  no prazo de  lei  que  dá 
margem à extinção da medida cautela - Entendimento dos arts. 
806  e  808,  I,  ambos  do  CPC  -  Decisão  acertada  -  Recurso 
improvido.  (TJSP  –  4ª  Câmara  de  Direito  Privado  –  AC 
994092747212 – Rel. Des. Fábio Quadros – 11.05.2010)

Ante tais considerações, resta patente a inexistência de um dos 
requisitos  de  validade  inerente  às  ações  cautelares  preparatórias,  qual  seja  a 
propositura  de  ação  principal,  sendo  vedada,  portanto,  a  análise  do  mérito  da 
presente lide, haja vista a cessação dos seus efeitos, o que é bastante para acarretar a 
extinção do processo sem julgamento de mérito, consoante artigo 267, IV, do CPC2 e 
artigo 808, I, do mesmo diploma processual, assim como decidido em primeiro grau.

Portanto,  diante  do  exposto,  nego  seguimento  ao  apelo, 
monocraticamente, conforme autoriza o disposto no art. 557 do CPC, por encontrar-
se a decisão atacada em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste 
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
          Juiz Convocado

2 Artigo 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
[…]
IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;


