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

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0013057-10.2013.815.0011.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande..
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : José de Arimatéia de Lucena Cirne.
Advogado : Thélio Farias e outros.
Agravado : Paulistano Esporte Clube e Assaí Atacadista. 

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  MEDIDA  CAUTELAR.
LIMINAR  DEFERIDA.  NECESSIDADE  DE
PROPOSITURA  DA  DEMANDA  PRINCIPAL
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. TERMO  A
QUO. EFETIVAÇÃO  DA   LIMINAR.
COMPROVAÇÃO.  CIENTIFICAÇÃO  DAS
PARTES  DA SUSPENSÃO  DOS  EFEITOS  DA
ASSEMBLÉIA  GERAL  E  AVERBAÇÃO  DA
INDISPONIBILIDADE  DO  BEM  PELO
CARTÓRIO  DE  REGISTRO  DE  IMÓVEIS.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM O
AJUIZAMENTO  DA  DEMANDA  PRINCIPAL.
INEFICÁCIA  DA  MEDIDA.  EXTINÇÃO  DO
FEITO  SEM  ANÁLISE  DO  MÉRITO.
APLICAÇÃO DO ART. 806 DO CPC. SÚMULA
Nº  482  DO  STJ.  MEDIDA  SEM  CARÁTER
SATISFATIVO.  NECESSIDADE  DE  MANEJO
DA  AÇÃO  PRINCIPAL,  INCLUSIVE
INFORMADO  PELO  AUTOR  NO  BOJO  DAS
RAZÕES  EXPOSTAS  NA PETIÇÃO  INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  APLICAÇÃO
ACERTADA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
DIPLOMA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

− Considerando  o  caráter  eminentemente
provisório  das  medidas  cautelares,  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.

− Insta esclarecer que o artigo 806 do Código de
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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”.

− "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).

− No caso dos autos, foi deferida medida liminar,
determinando a suspensão os efeitos da Assembleia
Geral  Extraordinária  e  a  expedição  de  ofício  ao
Cartório  de  Registro  de  Imóveis  competente  para
tornar indisponível o bem em litígio.

− Restando  comprovadas  a  cientificação  dos
promovidos quanto à medida liminar que determinou
a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária, bem
como  a  resposta  do  Cartório  de  Imóveis  de
indisponibilidade  do  bem,  entendo  que  ocorreu  a
efetivação da medida liminar, de modo que, a partir
desta  data,  deveria  o  autor  ajuizar  a  demanda
principal no trintídio legal, o que não  foi feito, sendo,
portanto,  imperiosa  a  manutenção  da  sentença  que
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

− Ademais,  embora  o  agravante  alegue  que  a
efetivação não chegou a  ocorrer,  em virtude  de  ter
sido determinada a indisponibilidade de um bem que
já está sendo negociado, entendo que a finalidade da
medida  liminar  foi  perfeitamente  alcançada  com  a
averbação  realizada  pelo  Cartório.  Ora,  a  juíza  de
base  determinou  que  o  Cartório  não  efetivasse
qualquer tipo de transferência referente ao bem, bem
como  referendasse  a  alienação  de  citado  imóvel  e,
caso já o tivesse efetivado, que sobrestasse os efeitos
até ulterior deliberação.

− Ressalto  que  a  medida  cautelar  de  suspensão
dos efeitos da Assembleia  Geral  Extraordinária  não
tem  caráter  satisfativo,  já  que  não  permite  o
conhecimento adequado da lide, sendo necessário o
ajuizamento de ação principal de nulidade, inclusive
informado  pelo  próprio  autor  no  bojo  na  petição
inicial.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.  
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Trata-se de Agravo Interno interposto por José de Arimatéia
de Lucena Cirne contra os termos da Decisão Monocrática de fls. 131/138
que negou seguimento à Apelação interposta pela ora agravante, mantendo a
sentença de primeiro grau.

Em suas razões (fls. 146/154), o agravante defende o desacerto
do  julgado  monocrático,  sustentando,  para  tanto,  que  o  prazo  para  a
propositura da ação principal não se iniciou, já que a medida liminar não foi
cumprida em sua integralidade.

Ainda  assevera  que  a  efetivação  da  liminar  não  chegou  a
ocorrer,  uma vez  que  determinou a  indisponibilidade  de  um bem que está
sendo negociado.

Seguindo suas argumentações, afirma que incabível o manejo
de  ação  principal  para  obter  tutela  que  já  conseguiu  na presente  demanda
(caráter satisfativo), que era a suspensão da Assembléia Geral Extraordinária.

Ao final,  pugna pelo provimento  do agravo  para  reformar  a
decisão  monocrática  vergastada  e  dar  provimento  ao  apelo  interposto,
reformando-se a sentença para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

No  caso  dos  autos,  o  agravante  se  insurge  contra  decisão
monocrática exarada em demanda cautelar, que negou seguimento ao apelo,
mantendo a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução
do  mérito  por  ausência  de  ajuizamento  da  ação  principal  no  prazo  de  30
(trinta) dias da efetivação da medida.

A matéria  em  discussão  dispensa  maiores  delongas,  já  que
plenamente firmada nos Tribunais Pátrios, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça,  razão  pela  qual  foi  possível  a  análise  de  seu  mérito  de  forma
monocrática,  concretizando-se,  assim,  ao  contrário  do  que  alegado  pelo
insurgente, o escopo do legislador estatuído no caput do art. 557 do Código de
Processo Civil.

Inicialmente,  cumpre  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
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o art. 796 do Código de Processo Civil.

Acerca  do  tema,  calha  transcrever  os  ensinamentos  do
doutrinador José Frederico Marques:

"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.

Sobre  o  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
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DE MAIS DE TRINTA DIAS DA EFETIVAÇÃO DA
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)

Pois bem.

Depreende-se  do  encarte  processual  que  o  autor  ajuizou  a
presente demanda acautelatória, pugnando pela concessão de medida liminar,
a  qual  fora  deferida  pela  magistrada  de  base  (fls.  89/93)  no  sentido  de
determinar  a  suspensão  dos  efeitos  da  Assembleia  Geral  ocorrida  em
07/12/2013  e  a  expedição  de  ofício  ao  Cartório  de  Registro  de  Imóveis
competente para impedir a transferência do bem em litígio.

Também infere-se que, posteriormente, os réus foram intimados
e citados,  bem como o Cartório de Registro de Imóveis foi cientificado da
decisão liminar.

Dito isto, ao meu sentir, a efetivação da medida liminar se deu
com  a  cientificação  dos  promovidos  Paulistano  Esporte  Clube  e  Assaí
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Atacadista da suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (fls.
99-verso e 100), bem como com a averbação da indisponibilidade do bem,
conforme comunicação enviada pelo Cartório colacionada às fls. 98.

Ademais,  embora  o  agravante  alegue  que  a  efetivação  não
chegou a ocorrer, em virtude de ter sido determinada a indisponibilidade de
um bem que já  está  sendo negociado, entendo que a  finalidade da medida
liminar foi perfeitamente alcançada com a averbação realizada pelo Cartório.
Ora, a juíza de base determinou que o Cartório não efetivasse qualquer tipo de
transferência referente ao bem, bem como referendasse a alienação de citado
imóvel e, caso já o tivesse efetivado, que sobrestasse os efeitos até ulterior
deliberação.

Assim, no caso em liça, a efetivação da medida cautelar restou
comprovada nos autos.

Todavia,  pelo  cotejo  dos  autos,  verifica-se  que  o  autor,  ora
recorrente, não ajuizou a ação principal, quedando-se inerte e contrariando o
disposto  no  artigo  806,  do  Código  de  Processo  Civil,  que  estabelece  que
compete  à  parte,  quando  se  tratar  de  ação  cautelar  preparatória,  propor  a
demanda principal em trinta dias, contados da data da efetivação da medida
cautelar, sob pena de decadência da aludida efetivação da medida liminar e
extinção do processo.

Discorrendo sobre o tema, esclarece COSTA MACHADO: 

“Como  visto,  a  propositura  da  ação  principal  no
prazo  do  artigo  806  é  absolutamente  necessária
porque  ela  é  a  própria  razão  de  ser  da  medida
cautelar concedida. Asim, nada mais justo e lógico
que,  desrespeitando  tal  prazo,  o  requerente  seja
penalizado com a cessação da eficácia da medida e a
volta da situação ao estado anterior à sua execução.
Mas,  afinal,  que  consequência  acarreta  tal
fenômeno? A resposta só pode ser uma: a extinção
do processo cautelar, uma vez que este só pode ser
mantido  vivo  enquanto  existe  a  perspectiva  de  um
processo  principal  que  desaparece  se  o  requerente
não o instaurar em trinta dias.” (Código de Proceso
Civil interpretado e anotado, 2ª ed., MANOLE: 208,
São Paulo, pág. 1369).

Corroborando  o  entendimento  supra,  trago  à  baila  a  lição
esclarecedora de Nelson Nery Jr, em seus Comentários ao Código de Processo
Civil (p. 1230, ed. 1999, Revista dos Tribunais):

 “A  contagem  do  prazo  se  inicia  a  partir  da
efetivação da medida, e não da decisão concessiva
da  cautela.  Por  efetivação da  medida  deve-se
entender  o  cumprimento  do  mandado  judicial  que
concedeu a cautela (liminar ou definitiva)”

Nesse  diapasão,  colaciono  julgados  da  Suprema  Corte  e  do
colendo Superior Tribunal de Justiça:
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“AGRAVO  REGIMENTAL NA AÇÃO  CAUTELAR.
PROCESSUAL  CIVIL.  NÃO  AJUIZAMENTO  DA
AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO ESTABELECIDO
NO ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AÇÃO  EXTINTA  SEM  JULGAMENTO  DE
MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO”. (STF  -  AC:  2532  PI  ,
Relator:  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Data  de
Julgamento:  14/05/2014,  Tribunal  Pleno,  Data  de
Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-106
DIVULG  02-06-2014  PUBLIC  03-06-2014).  (grifo
nosso).

“AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
CAUTELAR.  EXTINÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
AJUIZAMENTO  DA AÇÃO  PRINCIPAL.  AGRAVO
DESPROVIDO. 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  482/STJ). 2.  Por  se
tratar  de  matéria  a  ser  apreciada  na  Suprema
Instância, não é viável a análise de contrariedade a
dispositivos  constitucionais,  na  via  do  recurso
especial, o que implicaria usurpação de competência
constitucionalmente  atribuída  ao  eg.  Supremo
Tribunal  Federal  (CF,  art.  102).  3.  Agravo interno
desprovido”.  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  1126778  RJ
2008/0261346-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data  de  Julgamento:  04/02/2014,  T4  -  QUARTA
TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  20/02/2014).
(grifo nosso).

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
CAUTELAR  PREPARATÓRIA.  PRAZO
DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO
PRINCIPAL  (CPC,  ART.  806).  DATA  DA
EFETIVAÇÃO  DA  LIMINAR.  EXCLUSÃO  DO
NOME  DA  AUTORA  DO  CADASTRO  DO
SISBACEN. RECURSO PROVIDO.
1.  O prazo decadencial  de trinta dias,  previsto no
art.  806  do  CPC,  para  o  ajuizamento  da  ação
principal é contado a partir da data da efetivação da
liminar  ou  cautelar,  concedida  em  procedimento
preparatório.
2. Na hipótese, considera-se efetivada a cautelar na
data da exclusão do nome da autora do cadastro do
SISBACEN, ato material de cumprimento da decisão
liminar, e não na data de mera juntada aos autos do
ofício  remetido  à  instituição  financeira
comunicando-lhe  o  deferimento  da  medida
acautelatória.
3.  Recurso  especial  provido.”  (REsp  869.712/SC,
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Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,
julgado  em  28/02/2012,  DJe  16/03/2012)  (grifo
nosso)

Na  mesma   trilha,  o  pronunciamento  da  eminente  Ministra
Nancy Andrighi,  segundo o qual  "o  termo  a quo para  a  contagem  de
prazo  de  30  dias  para  o  ajuizamento  da  ação  principal  (art.  806  do
CPC)  é  a  data  em  que  foi  efetivada  a medida  cautelar.  Na  espécie,  foi
proposta  ação  cautelar  e requerida  liminar  para  tornar  os bens  do
patrimônio  dos  recorridos  indisponíveis  no  intuito  de  assegurar  o
cumprimento  de  eventual  condenação  em  ação  de  indenização.  Tal
medida  visa  impedir  que  terceiros  de  boa-fé  adquiram  esses  bens  e,
desse modo,  frustrem  a execução  da sentença  a ser proferida  na ação
principal.  Logo  a  eficácia  de  medida  dependerá  do  recebimento  de
ofícios  e  editais  nos  órgãos  competentes  e  da  indisponibilidade  dos
bens  efetivamente  averbada  nos  seus registros,  para,  aí  sim,  começar  a
fluir  o  prazo  para  propositura  da  ação  principal " (Informativo 299/STJ:
REsp 687.208-RJ, Terceira Turma, DJ de 16/10/2006, grifou-se).

Aliás,  essa  matéria  já  foi,  inclusive,  sumulada  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).

Logo,  como  bem  consignado  na  decisão  monocrática
combatida, “andou bem a magistrada singular ao extinguir o feito, diante do
não ajuizamento da ação principal no prazo legal de trinta dias, motivo pelo
qual não há outro caminho a seguir senão a manutenção do édito judicial
com o desprovimento do recurso”. (fls. 138).

Outrossim,  destaco  que  a  medida  cautelar  de  suspensão  dos
efeitos da Assembleia Geral Extraordinária não tem caráter satisfativo, uma
que  não  permite  o  conhecimento  adequado  da  lide,  sendo  necessário  o
ajuizamento  de  ação  principal  de  nulidade,  tendo  o  autor,  ora  agravante,
inclusive, na exposição de suas razões na petição inicial,  informado que iria
ajuizar “Ação de Nulidade de Assembleia com Obrigação de Fazer”, com o
fim de anular  o  ato e  obrigar  o comprador,  em caso de alienação do bem
imóvel,  a  depositar  os  valores  para  fins  de  divisão entre  os  sócios  e  seus
sucessores.(fls. 09).

Da  argumentação  acima  alinhavada,  revela-se  irreparável  a
decisão  monocrática  que  negou  seguimento  à  irresignação  apelatória,
mantendo  a  sentença  de  primeiro  grau,  por  estarmos  diante  de  manifesta
adequação  da  situação  apresentada  aos  termos  do  art.  806  do  Diploma
Processual Civil e aos entendimentos das Cortes Superiores.

Diante  de  todo  o  exposto,  tendo  em  vista  o  acerto  do
julgamento impugnado, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno,
de forma que a decisão monocrática recorrida permaneça incólume.
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Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir 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. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator

Agravo Interno nº 0013057-10.2013.815.0011.                  9


	ACÓRDÃO

