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RESUMO 

 

Este trabalho tem como escopo mostrar o que vem a ser tutela 

antecipada, seu conceito, fundamento jurídico, a sua importância, bem como 

nesse mesmo molde mostrar o que vem a ser medida cautelar, também com 

todas as suas propriedades. 

 

Após essa parte de conceitos iremos demonstrar as medidas cautelares 

em espécie, tendo em vista cada uma delas ter suas peculiaridades e 

importância em especifico, o que ficará bem claro para os leitores. 

 

Por fim, falaremos também da diferença entre esses dois institutos, pois 

muitos os confundem e aplicam de forma equivocada.  
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METODOLOGIA 

 

 

Os métodos utilizados que levam a solução do problema proposto foram 

leituras de livros, revista de tribunais, pesquisa em biblioteca e pesquisa em 

sítios da internet. 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de leituras de livros, com 

constantes idas às bibliotecas da Universidade Candido Mendes e PUC, além 

de pesquisar em livros próprios e na internet, bem como consultas a 

profissionais com experiência e na carreira jurídica. 

 

Aproveito a oportunidade para agradecer as instituições de ensino que 

cederam os seus espaços e emprestaram seus livros para que as pesquisas 

fossem realizadas com sucesso. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como finalidade tecer com comparações entre 

os institutos da antecipação de tutela e medida cautelar. 

 

O processo e o meio pelo qual se dirime conflitos de interesse e visa 

conferir ao demandante tudo aquilo que ele tem direito, sendo assim o 

processo atinge sua finalidade quando a tutela jurisdicional se revela efetiva. 

 

A antecipação de tutela foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio 

por meio artigo 273 da Lei nº 8.952/94, com a finalidade de suprir a 

necessidade de proteger o direito de quem busca o judiciário. 

 

Cumpre ressaltar que o instituto em comento não se confunde com o 

das medidas cautelares, cujos requisitos e objetivos são outros e distintos. 

 

Hasta salientar, que enquanto as medidas cautelares visam assegurar 

que o direito possa ser exercido quando da prolação da sentença, em contra 

partida a tutela antecipa objetivamente o gozo imediato da pretensão levada a 

juízo. 

 

Como dito anteriormente, com a introdução em nosso ordenamento 

jurídico do artigo 273 do Código de Processo Civil, colocou-se fim às chamadas 

liminares satisfativas, passando ater cada instituto um delineamento exato, não 

se confundido uns com os outros. 
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CAPÍTULO I 

REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA 

 

 

Por força da Lei nº 8.952/94, foi introduzida na legislação processual civil 

brasileira, de uma forma genérica, a antecipação da tutela definitiva de mérito. 

 

Tem suas origens nos interdicta do direito romano clássico, quando tais 

medidas provisórias eram concedidas com base no pressuposto de serem 

verdadeiras as alegações de quem as pedia e no real perigo de demora. 

 

Recorda-se que, de início, lutava-se apenas para a preservação dos 

bens envolvidos no processo, lento, demorado, além de oneroso para o autor, 

e com essa preocupação construiu-se basicamente a teoria das medidas 

cautelares. Mas, ficava fora do campo demarcado para a tutela preventiva um 

outro grave problema que era o da demora na prestação jurisdicional 

satisfativa. 

 

Contudo, essa alteração não é exatamente tida como uma novidade se 

observada a sua previsão em outras leis igualmente aplicáveis a este sistema. 

Eis que a tutela antecipada do mérito já era prevista na Lei do Inquilinato, no 

Código de Proteção ao Consumidor e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

O que realmente fez a citada regra do artigo 273, do CPC, foi deixar a 

matéria sob um regime procedimental mais livre e flexível, de sorte que, não há 

sequer um momento exato para a postulação e o deferimento dessa tutela, que 

poderia ocorrer em sede de liminar ou no curso do processo de conhecimento. 

 

Antes de início cumpre salientar que é vedada a antecipação dos efeitos 

da tutela, ex officio, ainda que se trate de direito indisponível. Portanto, 
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necessário seja requerida pelo autor, pois o caput do art. 273 do CPC se refere 

à tutela 'pretendida no pedido inicial'. 

 

Também poderá fazê-lo, exemplificativamente, o assistente simples (não 

se o opondo o assistido) e litisconsorcial, o opoente, o denunciante, o réu 

quando da reconvenção, o réu nas ações dúplices e de pedidos contrapostos e 

ainda, o Ministério Público na qualidade de parte e de custus legis. 

 

A concessão da tutela antecipada exige a presença de certos requisitos, 

materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da 

alegação (caput, art. 273, CPC), conciliada, alternativamente, com o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação (inciso I) ou de difícil 

reparação (inciso I) ou ainda, quando caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou mesmo, o manifesto propósito protelatório do réu (inciso II). 

 

Pela regra do inciso I, se conclui, primeiramente, que possível se mostra 

a concessão do provimento de urgência, antes do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual ou, no curso do processo, em qualquer momento, ainda que 

na fase recursal. 

 

Frise-se, assim, que a concessão de liminar se dará, exclusivamente, na 

hipótese do inciso I. Nas situações do inciso II, necessariamente, deverá 

ocorrer a manifestação do réu. 

 

Quanto a prova inequívoca, ensejadora da verossimilhança da alegação, 

não obstante posição respeitável em contrário, tal conceito  melhor se coaduna 

com a lição ditada por Luiz Guilherme Marinoni [1] ao afirmar que: 

 

“(....) a denominada (prova inequívoca) 

capaz de convencer o juiz da (verossimilhança 

da alegação) somente pode ser entendida 

como a (prova suficiente) para o surgimento do 

verossímil, entendido como não suficiente para 
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a declaração de existência ou inexistência do 

direito." 

 

Assim, mostra-se bastante a existência de prova inequívoca que faça 

convencer da verossimilhança da alegação, isto é, da plausibilidade da 

pretensão de direito material afirmado, não se mostrando suficiente o mero 

fumus bonis iuris, requisito típico do processo cautelar. 

 

Kazuo Watanabe [2] esclarece : 

 

“(....) Mas um ponto deve ficar bem 

sublinhado : prova inequívoca não é a mesma 

coisa que fumus bonis iuris do processo 

cautelar. O juízo de verossimilhança ou de 

probabilidade, como é sabido, tem vários 

graus, que vão desde o mais intenso até o mais 

tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, 

uma prova que convença bastante, que não 

apresente dubiedade, é seguramente mais 

intenso que o juízo assentado em simples 

fumaça, que somente permite a visualização de 

mera silhueta ou contorno sombreado de um 

direito.” 

 

No mesmo sentido: 

 

“TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. 

DEFERIMENTO LIMINAR.  

 

1. Ainda que possível, em casos 

excepcionais, o deferimento liminar da tutela 

antecipada, não se dispensa o preenchimento 

dos requisitos legais, assim a 'prova 

inequívoca', a 'verossimilhança da alegação', o 
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'fundado receio de dano irreparável', o 'abuso 

de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu', ademais da verificação da 

existência de 'perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado', tudo em despacho 

fundamentado de modo claro e preciso. 

 

2. O despacho que defere liminarmente 

a antecipação de tutela com apoio, apenas, na 

demonstração do fumus bonis iuris e do 

periculum in mora malfere a disciplina do art. 

273 do CPC, à medida que deixa de lado os 

rigorosos requisitos impostos pelo legislador 

para a salutar inovação trazida pela Lei nº 

8.952/94. 

 

(STJ - Recurso Especial nº 131.853 S/C 

- 3ª Turma - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito)” 

 

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, inevitável a comparação com o periculum in mora ou               risco 

de dano iminente do processo cautelar, refletindo-se, no dizer autorizado de 

Ovídio Baptista da Silva [3], na exposição a perigo do direito provável. 

 

Quanto aos demais requisitos (abuso do direito de defesa, ou ainda, 

manifesto propósito protelatório do réu), dispensável a demonstração de 

ameaça ao direito provável, presumindo-se a hipótese de dano, objetivamente. 

 

NOTAS: 

[1] - ob. cit. 

[2] - Reforma do código de processo civil (Coordenação de Sálvio de 

Figueiredo), p. 33. 

[3] - Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1996, p. 73. 
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CAPÍTULO II 

A NÃO POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE 

 

 

 

Entende-se que a antecipação de tutela sem a oitiva da outra parte lhe 

retira o direito assegurado constitucionalmente à ampla defesa e ao 

contraditório, conforme o artigo 5º, LV da Constituição da República. 

 

Inexiste possibilidade de antecipação de tutela, no processo de 

conhecimento, antes da citação do réu e oferecimento de sua defesa ou 

transcurso do prazo para ela previsto. Em outras palavras, a antecipação de 

tutela, disciplinada no artigo 273, jamais pode se revestir do caráter liminar, 

principalmente de liminar deferida sem audiência da parte contraria. 

 

A Constituição Federal pelo art. 5º, XXXV garante ao cidadão não 

somente o direito formal de arguir uma ação, mas o direito a uma tutela 

apropriada e eficaz. 

  

Os princípios, desse modo, desempenham papel de elementos 

norteadores da interpretação das normas legais e, por conseguinte, servem de 

alicerce a busca pelo cidadão da efetivação de seus direitos como sinônimo de 

guarda ao princípio fundamental do Estado brasileiro que é a dignidade da 

pessoa humana. 

  

Assim nos leciona Celso Antônio Bandeira de Melo [1]: 

  

 

“É o conhecimento dos princípios que 

preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por 
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nome sistema jurídico positivo. Violar um 

princípio é muito mais greve que transgredir 

uma norma qualquer. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apena s a um 

específico mandamento obrigatório, mas a 

todo o sistema de comandos. É a mais grave 

forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu 

arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra 

(1996, p. 546).” 

  

Contumaz, a perseguição contínua pela celeridade na solução dos 

processos tropeça, em varias ocasiões, no exacerbado formalismo, cabendo, 

portanto ao magistrado, como mediador do processo, a obrigação de, sem é 

claro pisar no contraditório e na ampla defesa, buscar o desfecho mais rápido e 

menos gravoso as partes. O que justifica, de logo, ser o magistrado dotado de 

incontáveis mecanismos, aos quais cite-se o da antecipação de tutela sem a 

oitiva da parte contrária, para apresentar solução digna ao processo colocado a 

jurisdição estatal. 

  

Logo, não são poucas as ocasiões em que nos deparamos com uma 

decisão fundada em um elevado grau de certeza, após cognição completa e 

consumada, mas que na prática não terá valor algum posto ter o direito 

perecido por ineficácia inoportuna do sistema processual brasileiro. O que se 

ganha em segurança com a espera de um processo burocrático pelo 

formalismo se perde em efetividade na entrega ainda que efêmera do bem da 

vida. 

  

Justamente para suprir esse vazio nasceu o instituto da tutela 

antecipada que posteriormente recebeu ainda o aprimoramento pelo seu 

provimento por meio de decisão inaudita altera parte. 
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Destarte, tornou-se imperioso a aplicação do binômio - acesso à justiça 

e efetividade-, a interpretação aliada desses princípios ao instituto da tutela 

antecipada sem a oitiva da parte contrária, asseguram não só o acesso ao 

judiciário e a consequente satisfação do seu direito, como também a 

simplificação e o gozo antecipado da solução pleiteada, dirigindo-se a proteção 

da decadência do direito sob juízo. 

  

Cumpre ressaltar deste modo, que não há lei processual que obste a 

concessão de tutela antecipada inaudita altera parte, logo não existe lei dotada 

de poder capaz de controlar de forma absoluta as ocasiões de ameaça. No 

mais, tal provimento deve se dá apenas nas situações em que a oitiva do réu 

possa substancialmente afetar a efetividade da tutela antecipada, compartilha 

igualmente dessa linha de pensamento do ilustríssimo jurista Luiz Guilherme 

Marinoni. 

  

Fica claro, então, que o instituto da antecipação de tutela inaudita altera 

parte é indispensável na resolução das circunstancias de prejuízo iminente, 

não podendo desse modo aguardar o desfecho normal do processo, sob pena 

de se entregar uma tutela desnecessária e inútil. 

  

Ratifica: 

  

“NECESSIDADE DE JUSTIFICAR O 

JUSTO RECEIO OU RISCO DE LESÃO 

GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - A 

antecipação da tutela de mérito, concedida 

liminarmente e sem audiência da parte 

contrária, não configura violação do 

contraditório senão que seu deferimento para 

momento subsequente, justificado pela 

urgência na proteção do interesse jurídico 

ameaçado ou lesionado. É lícito ao Juiz, para 

antecipar a tutela de mérito, invocar como 
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fundamento da decisão os elementos de 

convicção da petição inicial do autor e 

documentos a ela inclusos. À antecipação da 

tutela basta a verossimilhança do direito 

alegado, consubstanciada no juízo de 

possibilidade de acolhimento definitivo da 

pretensão, e que se extrai de cognição 

sumária, que não comporta pronunciamentos 

definitivos, pena de pré-julgamento da causa. A 

compreensão do que seja lesão grave e de 

difícil reparação, para que não se percam os 

objetivos do legislador de 1994, deve abranger 

a consideração de que como tal pode ser 

entendida a frustração da efetividade do 

provimento definitivo, o que, por si só, já 

autoriza antecipação da tutela de mérito.(ex vi 

TJRJ – 5.ª Câm. Civil; Agravo de Instrumento 

n.°6.456/99-RJ; Rel. Des. Carlos Raymundo 

Cardoso; j. 14.09.1999).” 

  

Os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa são 

verdadeiras garantias reservadas aos indivíduos em litígio judicial. O princípio 

da ampla defesa configura-se como o direito garantido ao réu de lhe entregar 

condições possibilitadoras de levar ao processo “todos” os elementos hábeis a 

elucidar a verdade dos fatos, já o princípio do contraditório se firma pela 

dialética processual, com a exteriorização da própria ampla defesa. Assim, 

entenda-se que a cada ato apresentado a parte que se achar interessada será 

atribuída o direito de resposta. . 

  

O princípio constitucional à ampla defesa observa o imperativo de 

apresentação de defesa técnica no processo, propiciando à igualdade de 

subterfúgios postos a disposição das partes, evitando assim a parcialidade. 
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O princípio do contraditório, em complementação ao princípio de ampla 

defesa, firma a equidade no fornecimento às partes das mesmas chances e 

dos mesmos aparelhos processuais para que possam expressar suas 

verdades, em exercício de seus direitos. 

  

Ensina Nelson Nery Junior [2]: 

  

“O princípio do contraditório, além de 

fundamentalmente constituir-se em 

manifestação do princípio do estado de direito, 

tem íntima ligação com o da igualdade das 

partes e o do direito de ação, pois o texto 

constitucional, ao garantir aos litigantes o 

contraditório e a ampla defesa, quer significar 

que tanto o direito de ação quanto o direito de 

defesa são manifestações do contraditório 

(2002, p. 130).” 

  

Assim a concessão de tutela antecipada sem oitiva da parte contrária, o 

que, em um primeiro momento, poderia significar ofensa as garantias 

constitucionais do contraditório e ampla defesa, acaba na verdade por 

promover a efetividade da jurisdição, sem contudo comprometer os princípios 

em questão, posto possuir a tutela em sua essência o caráter provisório, 

podendo ser revogada a qualquer tempo e estando em harmonia com o 

exercício livre dos primados constitucionais. 

  

O instituto da tutela antecipada, é bem verdade, favorece bem mais o 

autor do que o réu. Posto que as garantias constitucionais do contraditório e 

ampla defesa tendem a ser abrandadas, tendo em vista à efetividade da 

jurisdição, porém isso não significa que tais preceitos constitucionais sejam 

esquecidos, ao contrario ao réu é garantida a chance de oferecer defesa. 

Inexiste assim o argumento de que a tutela antecipada não segue orientação 

principiológica constitucional, logo tais princípios não são suprimidos, apenas 
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postergados, visando a guarda da celeridade, traduzida pela efetividade da 

jurisdição. 

 

Candido Rangel Dinamarco entende que [3]: 

  

“Isso significa que não basta alargar o 

âmbito de pessoas e causas capazes de 

ingressar em juízo, sendo também 

indispensável aprimorar internamente a ordem 

processual, habilitando-a a oferecer resultados 

úteis e satisfatórios aos que se valem do 

processo. Um eficiente trabalho de 

aprimoramento deve pautar-se por esse 

trinômio, não bastando que o processo produza 

decisões intrinsecamente justas e bem postas, 

mas tardias ou não traduzidas em resultados 

práticos desejáveis; nem sendo desejável uma 

tutela jurisdicional efetiva e rápida, quando 

injusta. Para a plenitude do acesso à justiça 

importa remover os males resistentes à 

universalização da tutela jurisdicional e 

aperfeiçoar internamente o sistema, para que 

seja mais rápido e mais capaz de oferecer 

soluções justas e efetivas. É indispensável que 

o juiz cumpra em cada caso o dever de dar 

efetividade ao direito, sob pena de o processo 

ser somente um exercício improdutivo de lógica 

jurídica (2005, p. 133).” 

  

Verifica-se, que o provimento da medida de tutela de forma inaudita 

altera partes, tão só se justifica se a convocação do réu ao oferecimento de 

resposta prejudicar verdadeiramente a eficácia da medida, de outra forma deve 

o juiz chamar a parte contrária a apresentar defesa. Tem-se assim a concessão 
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de tutela sem oitiva da parte contrária como via de exceção, sempre em 

observância a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

Por fim, a partir de 1994, pelo uso anormal da medida cautelar 

inominada, já prevista no Código de 1973 e na Lei nº 1.533/51, brotou em 

nosso sistema processual a inspiração de constituir o direito de maneira prática 

e efetiva, a celeridade processual passou a ser sinônimo de justiça o que 

desencadeou a reforma processual com a ampliação do alcance das medidas 

cautelares e criação formal do instituto da tutela antecipada. 

  

Essa nova estrutura sistemática processual, fomentou ainda mais o 

princípio da eficácia da função jurisdicional ao imputar ao magistrado a força de 

produzir elementos peculiares do processo de execução ainda no processo de 

cognição, como expressão de justiça ao diminuir as desvantagens do elemento 

temporal no processo, que em contrapartida se opõe ao elemento segurança, 

mas que funciona como verdadeiro ideal de efetividade. 

  

José Roberto dos Santos Bedaque [4]: 

  

“Se já presentes os pressupostos legais 

no momento da propositura da ação, nada 

impede seja a antecipação concedida antes 

mesmo do ingresso do réu no processo. Nem 

mesmo a exigência do contraditório constitui 

empecilho insuperável à posição ora adotada. 

São inúmeras as hipóteses de liminar inaudita 

no sistema processual. Tal solução, 

excepcional evidentemente, não viola o 

contraditório, pois a parte contrária, ao tomar 

conhecimento da medida, possui meios prontos 

e eficazes para alterá-la. E o princípio em 

questão, como, de resto, todos os demais, 

deve ser analisado em conformidade com os 
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escopos maiores do sistema processual (2002, 

p.31).” 

  

O instituto da tutela antecipada abriu as portas para matérias polêmicas, 

a exemplo disso, o provimento de liminar inaudita altera parte à luz dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Hoje tal polêmica 

já foi superada, e pacificada na doutrina e jurisprudência em face de não existir 

impedimento a concessão dessa medida quando da demonstração de perigo 

iminente, visando à efetiva prestação jurisdicional, sem sacrifício é claro dos 

princípios constitucionais. 

  

Corrobora tal ensinamento a lição do Ilustríssimo jurista Theodoro Junior 

[5]: 

  

“É evidente que sem efetividade, (...), 

não se pode falar em processo justo. E não 

sendo rápida a resposta do juízo para a 

pacificação do litígio, a tutela não se revela 

efetiva. Ainda que afinal se reconheça e 

proteja o direito violado, o longo tempo em 

que o titular, no aguardo do provimento 

judicial, permaneceu privado de seu bem 

jurídico, sem razão plausível, somente pode 

ser visto como uma grande injustiça (2008, p. 

37) (grifo nosso).” 

  

Por tudo o que foi explanado, permanece a certeza de que o instituto da 

tutela antecipada por liminar inaudita altera parte se harmoniza corretamente 

com as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, posto que a 

parte contrária tem assegurado o contraditório, ainda que postergado. 

  

Conquanto o provimento do instituto de tutela antecipada inaudita altera 

partes deve, necessariamente, ter sua aplicação sempre de maneira razoável, 

em observância aos reais prejuízos que de fato a morosidade processual 
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poderá acarretar, destacando que tais danos devem ser avaliados para ambas 

as partes em litígio e não tão só para o autor, o binômio necessidade real x 

possibilidade, resta apresentado como reflexo dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade que se firmam em viabilização do princípio  ainda maior: a 

dignidade humana. Dignidade em ter acesso ao judiciário, em receber do poder 

jurisdicional o bem da vida, traduzido pela efetividade, em mitigação aos 

também princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e em 

respeito ao devido processo legal. 

 

Concluindo, contra o indeferimento da tutela antecipada, o recurso 

cabível é o agravo de instrumento, pois se trata de decisão interlocutória. Se for 

deferida na sentença entende-se que a parte terá que impor dois recursos 

distintos, quais sejam a apelação e o agravo de instrumento. 

 

NOTAS: 

[1] - BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 8ª 

edição. São Paulo: Malheiros, 1996. 

[2] - NERY JR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. 

ed. São Paulo: Rev. Tribunais, 2002. 

[3] - DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 

Vol. I, São Paulo, Malheiros, 2005. 

[4] - BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Os elementos objetivos da 

demanda examinados à luz do contraditório. In Causa de Pedir e Pedido no 

Processo Civil – questões polêmicas. José Rogério Cruz e Tucci e José 

Roberto dos Santos Bedaque (coord). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

[5] - THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – teoria 

geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. 
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CAPÍTULO III 

MEDIDAS CAUTELARES 

 

 

A atividade jurisdicional de conhecimento tem por objetivo essencial a 

declaração de direito e a aplicação das consequências decorrentes dessa 

declaração; a atividade jurisdicional executiva tem por finalidade a satisfação 

da obrigação consagrada em título. 

 

Desde o momento em que ocorre uma possível lesão até o momento em 

que declarado o direito da parte, o Judiciário entrega ao credor o bem jurídico 

devido ou seu equivalente compensatório, muitos bens jurídicos permanecem, 

por longo tempo, envolvidos no processo ou aguardando os atos de satisfação 

final. Esses bens jurídicos em virtude do tempo, correm perigo de deterioração, 

a ponto de poder tornar-se inútil toda a atividade jurisdicional se não existir um 

outro tipo de providência assecuratória da subsistência e conservação, material 

e jurídica, desses bens.  

 

Com essa finalidade, existem o processo cautelar e as medidas 

cautelares, que formam um tipo de atividade jurisdicional destinada a proteger 

bens jurídicos envolvidos no processo. 

 

Essas medidas têm uma finalidade provisória e instrumental.  Provisória, 

porque devem durar até que a medida definitiva as substitua ou até que uma 

situação superveniente as torne desnecessárias; Instrumental, porque elas não 

têm finalidade ou objetivo em si mesmas, mas existem em função de outro 

processo. Calamandrei chamou-a de instrumentalidade hipotética, porque, 

além de estar a serviço de um processo, não depende da certeza da decisão 

favorável naquele processo.   Protege-se um bem jurídico na hipótese de que, 

sendo a sentença favorável ao requerente, esse precisa estar íntegro para lhe 

ser entregue ou ser utilizado. A medida é concedida para a hipótese de que 

aquele que a pleiteia tenha razão.  
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Algumas distinções devem ser feitas para a compreensão da 

extraordinária variedade de medidas cautelares, algumas delas, de natureza 

totalmente diversa. 

 

Em primeiro lugar, é preciso distinguir medida cautelar de processo 

cautelar. 

 

A medida cautelar é providência jurisdicional protetiva de um bem 

envolvido no processo; o processo cautelar, é a relação jurídica processual, 

dotada de procedimento próprio, que se instaura para a concessão de medidas 

cautelares.  O processo cautelar é o instrumento natural para a produção e 

deferimento das medidas cautelares, mas nem todas as medidas cautelares 

são determinadas ou deferidas em processo cautelar. Algumas delas podem 

ser determinadas dentro do próprio processo de conhecimento ou de execução 

(como p. ex. o arresto do artigo 653) ou nos procedimentos especiais (ex. 

liminar no mandado de segurança); outras, por terem natureza mais 

administrativa, aparecem em simples procedimento que não chegam a 

constituir uma relação processual (ex. as notificações).  

                             

Andou certo, portanto, o Código, ao declarar (art. 796) que o 

procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo 

principal e deste é sempre dependente. Procedimento cautelar, porque nem 

todas as medidas previstas no livro III são processo ou ação cautelar. 

 

No artigo 796 citado, já aparece outra distinção, o procedimento cautelar 

pode ser preventivo, instaurado antes mesmo do processo principal, ou 

incidental, instaurado no curso do processo principal. Em ambas as hipóteses 

depende do processo principal, do qual é instrumental, ficando subordinado ao 

seu destino definitivo.  Há processos definitivos que têm por finalidade 

resguardar direitos para processos futuros ou mesmo, segundo denominação 

corrente, acautelar direitos (ex: mandado de segurança preventivo, o mandado 

de segurança para obter certidões para posterior propositura de uma ação 

contra o Estado).  Nesses casos, não existe o vínculo de dependência para 

com o outro processo nem a acessoriedade ou a subordinação. A eventual 
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relação se apresenta no plano material e não processual, tanto que cada 

processo é autônomo e independente.  

 

Em grande número são as classificações da doutrina sobre as medidas 

cautelares, quanto à natureza, ora quanto ao procedimentos, ora quanto a 

eficácia: assim, medidas de natureza jurisdicional e medidas administrativas; 

medidas constritivas de direito e não constritivas; medidas que visam a 

antecipação do provimento definitivo ou medidas que visam a obstar o 

provimento definitivo etc. 

 

Essas classificações ou explicações serão utilizadas na medida em que 

for necessária a compreensão dos dispositivos do Código ou o alcance das 

medidas nele previstas.  

 

Do Código se extrai uma classificação formal, exposta por Frederico 

Marques: 

1. Medidas típicas ou nominadas: 

a) Com procedimento específico (arts. 813 a 887) 

b) Com procedimento comum (art. 888). 

2. Medidas cautelares atípicas ou inominadas com procedimento comum 

(arts. 798, e 801 a 803).  

                             

Além das condições gerais de admissibilidade da ação cautelar, que são 

as condições gerais da ação (possibilidade jurídica do pedido; interesse 

processual e legitimidade das partes), o procedimento cautelar tem como 

pressupostos de procedência o periculum in mora e o fumus boni iuris. 

                             

Há divergência quanto à qualificação desses pressupostos como 

requisitos concernentes ao interesse processual (condição da ação) ou 

concernentes ao mérito.  Entendemos, porém, que são requisitos ou 

pressupostos de procedência do pedido ou da pretensão cautelar e, portanto, 

concernentes ao mérito cautelar.  Se um deles não estiver presente, a 

pretensão de proteção será improcedente. 
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Esses requisitos são específicos do pedido cautelar, mas são comum a 

todos os procedimentos cautelares, cada um deles apresenta, além disso, 

requisitos especiais, que adiante serão examinados.  

 

I - PERICULUM IN MORA: (perigo da demora) - é a probabilidade de dano a 

uma das partes de futura ou atual ação principal resultante da demora do 

ajuizamento ou processamento e julgamento desta e até que seja possível 

medida definitiva. 

 

II - FUMUS BONI IURIS: (fumo do bom direito) - é a probabilidade ou a 

possibilidade do existência do direito invocado pelo autor da ação cautelar e 

que justifica a sua proteção, ainda que em caráter hipotético.  Este pressuposto 

tem por fim evitar a concessão de medidas quando nenhuma é a probabilidade 

ou possibilidade de sucesso e, portanto, inútil a proteção cautelar. Para a 

aferição dessa probabilidade não se examina o conflito de interesses em 

profundidade, mas em cognição superficial e sumária, em razão mesmo da 

provisoriedade da medida.  O fumus boni iuris, não é um prognóstico de 

resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, 

mas simplesmente um juízo de probabilidade, perspectiva esta que basta para 

justificar o asseguramento do direito.  

 

Estabelece o art. 800 que as medidas cautelares serão requeridas ao 

juiz da causa e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da 

ação principal.  Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida 

diretamente ao Tribunal.  

                             

A competência instituída pelo dispositivo é de natureza funcional (v. 

Cap.5, n. 31, v.1) e é, portanto, absoluta.  No caso de medida cautelar 

requerida como incidental, a distribuição do processo cautelar se faz por 

dependência porque a competência desde já se determinou pela competência 

do principal. No caso se medida preparatória é preciso se fazer um prognóstico 

quanto à competência para a ação principal e, determinada esta, por 

consequência se determina a da ação cautelar.  Nesse prognóstico devem ser 

utilizadas as regras gerais de competência, como se analisasse o processo 
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principal quanto ao foro e a matéria.  Nas comarcas em que há mais de um 

juízo e em que a competência se fixa pela distribuição, a cautelar será 

distribuída como uma antecipação da futura ação principal.  

                             

Há um princípio maior, porém, que pode derrogar essas regras e que é a 

própria razão de ser do processo cautelar: a urgência determinada pelo perigo 

da demora. Em caso de excepcional urgência, mesmo o juiz incompetente 

pode determinar medidas cautelares, no caso de as regras de competência 

gerarem situação que possa levar ao perecimento do direito.  Assim, por 

exemplo, se a ação principal deve ser, pelas regras do domicílio do réu, 

proposta em São Paulo, mas a coisa a ser arrestada encontra-se em outra 

comarca e a demora da expedição da precatória pode tornar ineficaz a medida, 

pode a medida ser requerida ao juiz da comarca em que se encontra a coisa. 

Esta situação excepcional, que não é tão difícil de ocorrer, bem como outras 

semelhantes, contudo, não derrogam as regras de competência, devendo a 

ação principal ser proposta segundo essas regras gerais.   

 

A propositura da cautelar excepcionalmente em juízo incompetente, não 

o torna competente para a ação principal. Não há, no caso, prevenção; a 

hipótese deve ser tratada como excepcional e não justifica a modificação da 

competência, especialmente quando a cautelar for requerida fora do foro 

competente no interesse do autor e a competência da principal é instituída no 

interesse do réu (domicílio do réu) ou da boa administração da justiça.  

 

Como vimos no início do capítulo, medidas cautelares podem estar 

inseridas em procedimentos especiais ou mesmos no processo de execução.  

Há também, um poder cautelar geral do juiz no próprio processo de 

conhecimento com a finalidade protetiva imediata de bens nele envolvidos.  

                    

Surge pois, como questão preliminar, a possibilidade, ou não, de serem 

concedidas providências cautelares no procedimento ordinário ou comum, 

independentemente de processo ou procedimento cautelar próprio. 
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Em primeiro lugar, pode a lei, livremente, inserir providências cautelares 

em outros processos ou procedimentos, aproveitando destes a base 

procedimental. Nestes casos as medidas serão deferidas ou não, 

independentemente de instauração de procedimento autônomo.   

                    

O problema se coloca no caso de a lei não prever medida cautelar no 

íter procedimental, como no caso de procedimento ordinário ou sumário, salvo, 

por exemplo a exibição de documento ou coisa contra terceiro (art. 360). 

 

Aqui, então, é preciso distinguir as hipóteses. 

 

Em primeiro lugar, em face da inexistência de previsão legal de medida 

cautelar como fase do próprio procedimento, não pode o juiz decidir sobre o 

pedido dessa natureza.  Se a parte pretender proteção cautelar específica ou 

inominada, deve pleitear em processo cautelar instaurado formalmente. 

 

Se, porém, se trata daquele poder cautelar geral que abrange, como de 

responsabilidade do juiz, as pessoas ou os bens envolvidos no processo, como 

o exemplo já citado de proteção à pessoa de uma testemunha, o juiz pode 

determinar a medida sem processo cautelar.  

 

Finalmente, se o estado da causa, sem necessidade de qualquer outro 

elemento de instrução, permite o exame de decisão sobre pedido de medida 

cautelar, não há óbice a que a proteção seja deferida, especialmente se a 

demora do próprio processo cautelar puder causar dano à parte e esta 

circunstância ficar demonstrada nos autos. 

 

É evidente que não se pode desenvolver, pertubando o andamento 

regular do processo principal, discussão e contraditório sobre questão cautelar.  

Isto deve ocorrer em processo adequado formalmente instaurado. Mas, de 

outro lado, seria excesso de formalismo exigir-se a formação de processo 

cautelar quando todos os elementos para a decisão já se encontram no 

processo principal e que não será tumultuado por isso, especialmente, como se 

disse, nas situações de emergência.  É possível, também, que a situação exija 
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que o juiz adote uma providência cautelar nos próprios autos do processo 

principal e determine à parte que instaure o processo cautelar adequado onde 

mais convenientemente apreciará a questão. 

 

A situação de emergência e a necessidade da eficácia da medida 

justificam todas essas alternativas, respeitados sempre os direitos processuais 

da parte contrária e o andamento regular do processo principal. Tudo depende, 

pois da urgência, da necessidade e do grau de cognição do juiz sobre a 

questão para poder decidir. 

 

Propositura, liminar e julgamento no procedimento cautelar geral. 

 

Salvo disposição em contrário, o procedimento adiante descrito aplica-se 

às medidas nominadas, quer especificamente reguladas (arts. 813 a 887), quer 

as referidas no art. 888 (art. 889) e as inominadas decorrentes do poder 

cautelar geral (art. 798). 

 

O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita que indicará 

(art. 801): I - a autoridade judiciária a que for dirigida, obedecidas às regras de 

competência; II - o nome e a qualificação do requerente e do requerido; e, III - 

A lide e seu fundamento. 

 

Tendo havido equívoco de certa parte da doutrina quanto ao 

entendimento do requisito da indicação da lide e seu fundamento. Há quem 

sustente que se trata de indicação da lide cautelar. Não é isso, porém, que a lei 

pretende.  Ela quer que a indicação da lide principal, para que se tenha idéia da 

instrumentalidade hipotética e do fumus boni iuris essenciais ao deferimento da 

medida. Tanto que, se a medida requerida em caráter incidental (art. 801, 

parágrafo único), não se fará tal exigência, porque a lide principal já está 

instaurada e permite a verificação da instrumentalidade. No caso de medida 

preparatória, sim, é indispensável a indicação da lide principal para que o juiz 

possa captar o liame indispensável entre o processo cautelar e um hipotético 

processo principal futuro.  A lide cautelar será descrita como requisito do inciso 

IV, de modo que o inciso III só poderá referir-se ao processo principal. Quanto 
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a este, porém, basta a indicação suficiente para que o juiz compreenda a 

presença dos pressupostos da medida pleiteada, desnecessários outros 

pormenores sobre o processo futuro; IV - a exposição sumária do direito 

ameaçado e o receio de lesão, bem como, objetivamente, a natureza e o 

conteúdo da providência pleiteada; e, V - as provas que serão produzidas. 

 

Com a inicial pode o requerente, também requer a concessão liminar da 

medida, sem que seja ouvida a parte contrária (inaudita altera parte).   

 

O juiz pode, excepcionalmente, determinar medidas cautelares sem a 

audiência da parte contrária, liminarmente ou após justificação prévia, quando 

verificar que o requerido, sendo citado, poderá torná-la ineficaz. Neste caso, o 

juiz poderá determinar que o requerente preste caução, real ou fidejussória, de 

ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer (art. 804).  

 

Concedida, ou não a liminar, o requerido será citado, para no prazo de 

cinco (05) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.   

Essa citação interrompe a prescrição.  No mesmo prazo, poderá apresentar 

exceção, mas não cabe reconvenção no processo cautelar.  Na própria 

contestação poderá o requerido requerer a contracautela, ou seja, medida que, 

imposta ao requerente, assegura que serão ressarcidos os eventuais prejuízos 

decorrentes da medida cautelar inicialmente concedida ou a sê-lo.  A 

contracautela é uma outra medida cautelar, como, por exemplo, a caução, a 

conservação da coisa seqüestrada etc..., e que pode ser requerida 

independentemente de reconvenção ou instauração de outro procedimento.  Se 

o requerido tiver outra pretensão cautelar contra o requerente, de natureza 

diversa da pleiteada e com ela não relacionada, deve fazê-lo em procedimento 

próprio.  O prazo para contestação conta-se da juntada do mandado de citação 

devidamente cumprido ou da execução da medida cautelar ou após justificação 

prévia, desde que seja naquelas medidas de que o requerido necessariamente 

tome conhecimento.  Se a medida foi executada sem o conhecimento do 

requerido, o que pode acontecer, por exemplo, num sequestro de imóvel, terá 

ele de ser cientificado para, juntado o mandado, começar a correr o prazo para 

contestação. 
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Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, 

como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, caso em que o juiz 

decidirá dentro de cinco (05) dias.   

 

Se houver contestação e a matéria controvertida for exclusivamente de 

direito ou, sendo de direito ou de fato, só comportar prova documental, o juiz 

também decidirá em cinco (05) dias. Se houver prova oral a ser produzida, o 

juiz designará audiência de instrução e julgamento.  

 

Como se vê, mesmo que concedida a liminar, o procedimento cautelar 

deve receber necessariamente sentença.  Tem havido errôneo entendimento 

de que, concedida a liminar, nada mais há de decidir, aguardando-se, apenas, 

o resultado do processo definitivo. Essa posição, que já está tornando-se 

habitual, entre os juízes, é inadmissível. Ainda que a contestação não traga 

nenhum elemento que possa elidir os pressupostos da concessão liminar da 

medida, o processo deve ser sentenciado, confirmando o juiz o deferimento da 

medida, a fim de que o processo não fique latente ou suspenso sem decisão. 

Como já se comentou, a cognição, no caso, é limitada aos pressupostos de 

concessão da cautelar e não prejudicará a decisão da causa principal, mas 

deve haver sentença, inclusive para possibilitar o recurso (apelação) que, na 

hipótese, não terá efeito suspensivo (art. 520, IV).   

 

Tem sido admitido o julgamento conjunto, cautelar e principal, na mesma 

sentença. Nesse caso, quanto à parte cautelar, a apelação não terá efeito 

suspensivo, ainda que tenha quanto à parte principal.  Contra a decisão que 

concede liminarmente a medida cabe agravo de instrumento. Se esta causar 

dano irreparável em direito líquido e certo, tem sido utilizado mandado de 

segurança contra ato judicial para obstar os seus efeitos ou, mais 

adequadamente, o mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao 

agravo de instrumento contra ele interposto.  

 

Os autos do procedimento cautelar, permanecerão apensados ao do 

processo principal quando preclusa  a decisão e após  a eventual apelação. 
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A decisão cautelar, liminar ou não, quando positiva, cumpre-se por 

mandado, ordem do juiz, independentemente de processo de execução, daí 

não caber a figura dos embargos do devedor. Qualquer desvio no cumprimento 

da ordem pode ser levado ao conhecimento do juiz pelo requerido por simples 

petição.  

 

As despesas do processo cautelar, inclusive honorários de advogado, 

serão pagas todas pelo vencido no processo principal, como corolário do art. 

811, que determina que o requerente responda ao requerido pelo prejuízo que 

lhe causar a execução da medida; em contrapartida, se o requerido perder 

também o processo principal, arcará com todos os ônus econômicos. Não há 

possibilidade de se separar as despesas e honorários do processo cautelar do 

destino do processo principal, salvo na hipótese de inexistir processo principal, 

por falta da necessária propositura. 

 

NOTAS: 

[1] – Greco Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 3° Volume.   

Ed. Saraiva. 
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CAPÍTULO IV 

MEDIDAS CAUTELARES EM ESPÉCIES 

 

 

4.1 – ARRESTO 

 

O arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a 

efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na 

apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no 

momento adequado, possa ser realizada a penhora de tais bens. Diferente da 

previsão do artigo 818 do CPC, o arresto não se resolve em penhora quando 

julgada procedente a ação, mas somente no momento adequado dentro do 

procedimento executivo ocorre a incidência da penhora sobre o bem que 

estava arrestado [1]. Como forma de evitar a dilapidação patrimonial, o arresto 

permite a apreensão e o deposito de bens do devedor para que a execução de 

pagar quantia certa resulte em efetiva satisfação do direito do exequente. 

 

Note-se que o arresto cautelar não se confunde com o arresto executivo 

previsto no artigo 653 do CPC. Tratando-se de medida cautelar, o arresto 

previsto nos artigos 813 a 821 do CPC não se confunde com a penhora, ato 

executivo que visa a satisfação do direito, não sendo apropriada para esse tipo 

de arresto a utilização de termos como penhora antecipada [2]. Ainda que num 

trâmite procedimental regular o bem arrestado cautelarmente seja em 

determinado momento penhorado, a distinção entre a natureza desses dois 

atos é necessária, ate porque o arresto cautelar só existe quando presentes no 

caso concreto o fumus boni iuris e o periculum in mora, enquanto a penhora é 

ato natural do procedimento executivo. 

 

Para concessão do arresto exige-se a divida seja liquida e certa, o que 

limita o arresto as obrigações de pagar quantia certa. Existe polemica 

doutrinaria a respeito da necessidade de prova literal, entendida como prova 

documental para concessão do arresto, sendo preferível o entendimento mais 
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literal que permite o convencimento sumário do juiz em decorrência de 

qualquer meio de prova, tal como a testemunhal e depoimento pessoal [9]. A 

liquidez e a certeza da obrigação são as mesmas exigidas para a obrigação 

representada em titulo executivo, afastando-se o requisito referente à 

exigibilidade da obrigação [10].  

 

Ainda deve ser abordado, o tema do fiador idôneo, ou a prestação de 

caução garantidora são também causas da suspensividade da execução do 

arresto, de acordo com o artigo 819,II do CPC. 

 

O artigo 820 do CPC, apenas exemplifica as modalidades de extinção da 

obrigação que vão acarretar a extinção do arresto, não havendo neste 

dispositivo legal a consagração do principio da taxatividade. 

 

 

NOTAS: 

 

[1] – JUNIOR, Humberto Theodoro, Curso de execução e cumprimento de sentença 

processo cautelar e tutela de urgência, volume II, 41ª edição, 2007, Editora Forense, pág 

630. 

[2] – CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de direito Processual Civil, V. 3, 10ª 

Edição. Editora Lúmen Júris, pág 105. 

[3] – FILHO, Greco, Direito Processual Civil brasileiro, vol. 3, pág. 173. 

[4] – BATISTA da silva, Curso de Processo Cautelar, pág. 229. 

 

4.2 – CAUÇÃO 

 

A caução existe quando o devedor (responsável por uma prestação) 

coloca à disposição do credor um bem jurídico, a fim de que na hipótese de 

inadimplemento o mesmo possa cobrir o valor da obrigação. 

 

É importante observar que nem toda caução se refere à ação cautelar, 

ora, se a prevenção tem como função satisfazer à pretensão material da parte, 
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foge-se da finalidade das ações cautelares que é exatamente servir como um 

instrumento a outro processo - nesse caso têm-se cauções não-cautelares. 

 

O juízo competente é aquele da ação principal, isso em consonância 

com o art. 800 do CPC: “as medidas cautelares serão requeridas ao juiz da 

causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação 

principal”. 

  

A caução poderá ser prestada pelo interessado ou por terceiro (art. 828 

do CPC). Logo, tem-se que o bem a caucionar poderá ser de uma das partes 

da ação cautelar de caução, como também de um terceiro. Somente tem 

interesse processual (CPC, art. 267, VI) no ajuizamento de ação cautelar de 

caução, nos termos do artigo 829 do CPC, "aquele que for obrigado a dar 

caução". 

  

A petição inicial deverá observar os requisitos dos arts. 282 e 801 do 

CPC e ainda: o valor a ser garantido (isto é, aquele a caucionar) - art.829, I do 

CPC; o modo pelo qual a caução vai ser prestada (se se dará mediante 

hipoteca, depósito de dinheiro, etc) observando o artigo 829 do CPC: 

  

“Art. 829. Aquele que for obrigado a dar 

caução requererá a citação da pessoa a favor 

de quem tiver de ser prestada, indicando na 

petição inicial: 

I - o valor a caucionar; 

II - o modo pelo qual a caução vai ser 

prestada; 

III - a estimativa dos bens; 

IV - a prova da suficiência da caução ou da 

idoneidade do fiador.” 

  

O juiz proferirá imediatamente a sentença (isto é, sem a necessidade de 

audiência) nas hipóteses de o requerido não contestar; de a caução oferecida 

ou prestada for aceita; ou se a matéria for somente de direito ou, sendo de 



35 
 

direito e de fato, já não houver necessidade de outra prova (Art. 832 do Código 

de Processo Civil). Agora, se contestado o pedido e/ou houver a necessidade 

de produção de provas orais ou esclarecimentos periciais, o juiz designará 

audiência de instrução e julgamento (salvo se a matéria for somente de direito 

ou, sendo de direito e de fato, já não houver necessidade de outra prova) - art. 

833 do Código de Processo Civil. 

  Na hipótese do art.830 do Código de Processo Civil, ou seja, quando o 

pedido de caução é feito por aquele em cujo favor há a mesma de ser dada, 

não há a especificação da garantia a ser dada (exceto se houver determinação 

legal ou contratual a respeito). O autor requererá a citação do obrigado para 

que preste a caução, sob pena de incorrer na sanção que a lei ou contrato 

cominar para a falta. 

 

Nos dois casos - arts. 829 e 830 do Código de Processo Civil - o 

requerido será citado para no prazo de 5 dias, aceitar a caução, prestá-la, ou 

contestar o pedido. E julgando procedente o pedido, o juiz determinará a 

caução e assinará o prazo em que deve ser prestada, cumprindo-se as 

diligências que forem determinadas. Se o requerido não cumprir a sentença no 

prazo estabelecido, o juiz declarará: (I) - no caso do art. 829, não prestada a 

caução; e, (II) - no caso do art.830, efetivada a sanção que cominou. 

 

A caução pode manifestar-se de duas maneiras, ou seja, ser real ou 

fidejussória. A caução real é aquela na qual se coloca um bem à disposição do 

juiz, incidindo, pois, a caução sobre um bem físico; já a caução fidejussória é 

aquela que por sua vez apresenta-se um fiador, o qual se responsabilizará pela 

obrigação no caso do inadimplemento da mesma pelo devedor. Quando 

fidejussória, o fiador judicial torna-se responsável pelo débito, tornando-se 

sujeito passivo de eventual execução (CPC, art. 568,IV) [1]. 

  

Art. 568. São sujeitos passivos na execução: 

 

“(...) 

IV - o fiador judicial” 
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A atividade do juiz será a de verificação da idoneidade do fiador, bem 

como a da suficiência da caução prestada, não cabendo a este manifestar-se 

sobre o modo de prestação da caução. Oferecida a caução pela parte, segundo 

Nelson Nery Junior [2] “cabe ao juiz considerar ou não satisfatória a caução 

oferecida”.  

  

O Código regulou, entre as medidas cautelares, tanto a ação de caução 

de iniciativa do “obrigado a dar caução” (art. 829), como a do que tem direito à 

caução (art. 830). 

  

Essas exercem a função de assegurar outro processo, preservando-lhe 

a eficiência e utilidade (acautelando-o), mediante o restabelecimento da 

igualdade de fato entre as partes, como instrumento para prevenir o credor dos 

eventuais danos deriváveis do retardamento do provimento principal ou de 

mérito, ad instar do que se passa com o arresto e o sequestro. 

  

Assim, a escolha da garantia a ser apresentada em juízo caberá ao 

obrigado a caucionar, que, observado o requisito de idoneidade da caução a 

poderá prestar nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil mediante 

depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, 

pedras e metais preciosos, hipoteca penhor e fiança, ou apresentar a fiança. A 

título de curiosidade ressalte-se que de acordo com o artigo 830 do Código de 

Processo Civil admite-se até mesmo que a base da ação de caução. 

  

Trata ainda a lei da figura da cautio iudicatum solvi ou caução às custas 

(art. 835). Trata-se de um tipo especial de caução exigida do autor que more 

fora do País, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ou deva se ausentar do Brasil 

no curso do feito, se não tiver, aqui, bens imóveis cujo valor seja capaz de 

assegurar o pagamento das custas e dos honorários da parte contrária. Esta 

caução não se exige quando se tratar de execução por título extrajudicial, pois 

a execução se dá às expensas do devedor, ou de reconvenção pois o 

réu/reconvinte não antecipa as custas (art. 836) [3]. A finalidade desse 

dispositivo é evitar que quem resida fora no exterior ajuíze demanda, e depois 

desapareça, sem ressarcir à parte contrária a verba de sucumbência. A 
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Caução será dispensada se o autor tiver bens imóveis no Brasil, que 

assegurem o pagamento, nas ações de execução por título extrajudicial e nas 

reconvenções. 

 

A legitimidade das partes que integrarem a ação cautelar de caução 

deve estar consoante, que é acessória, com as mesmas da ação principal, 

assim como também se observa a prevenção do juízo nestes casos. 

NOTAS: 

[1] - (Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Processo de execução e cautelar, 11 

ed., São Paulo, Saraiva, 2008, Coleção Sinopses Jurídicas v. 12) 

[2] - (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante, 10 ed., São Paulo, RT, 2007.) 

[3] - (Wambier,Luiz Rodrigues, Curso Avançado de Processo Civil, vol. 3, 9º 

Ed., São Paulo, editora RT) 

 

 

4.3 – SEQUESTRO 

 

O sequestro é a medida cautelar que visa a apreensão judicial de um 

bem determinado, objeto do litígio, a fim de garantir a entrega ao vencedor da 

demanda.  

 

Elpídio Donizetti [1] conceitua o sequestro com as seguintes palavras:  

 

“Sequestro é a medida cautelar que consiste 

na apreensão de um determinado, objeto de 

litígio, a fim de assegurar sua entrega ao 

vencedor da ação de conhecimento, por 

ocasião da execução para entrega de coisa 

certa.”  

 

No mesmo sentido sobressai a lição do professor Humberto Theodoro 

Júnior [2] sobre sequestro:  
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“Sequestro é a medida cautelar que assegura 

futura execução para entrega de coisa e que 

consiste na apreensão de bem determinado, 

objeto do litígio, para lhe assegurar entrega, 

em bom estado, ao que vencer a causa.”  

 

O sequestro e o arresto são medidas cautelares muitos próximas, no 

entanto, a diferença fundamental que há entre as medidas é a de que, 

enquanto no arresto busca-se alcançar a garantia do inadimplemento de uma 

obrigação líquida e certa através de bens do devedor, pouco importando quais 

seja o sequestro incide sobre bem determinado, ou seja, aquele que se 

apresenta como objeto da causa.  

 

O doutrinador Ovídio A. Baptista da Silva [3], ao dispor sobre a diferença 

entre sequestro e arresto, aduz:  

 

“Enquanto no arresto aprende-se qualquer 

coisa cuja propriedade seja indiscutivelmente 

do arrestado, no sequestro, ao contrário, a 

apreensão se dará em geral sobre coisa 

litigiosa, de modo à conservá-la, para ser 

entregue ao litigante que vier a sagrar-se 

vitorioso na ação principal. Lá, no arresto, 

protege-se o direito de crédito, que poderá ser 

satisfeito com qualquer bem integrante do 

patrimônio do devedor; aqui no sequestro, 

protege-se o bem sobre qual se litiga, de 

modo a conservá-lo, evitando que o mesmo 

seja danificado, destruído, ou para evitar que 

o litigante que o possui venha a ocultá-lo ou 

transferi-lo a terceiros, criando embaraços ao 

cumprimento da futura sentença.”  

 

Neste patamar Vicente Graco Filho [4] preleciona:  
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“A diferença está que em que, no arresto, os 

bens apreendidos são quaisquer bens 

penhoráveis que vão ser convertidos em 

dinheiro para pagamento do credor, ao passo 

que no sequestro a apreensão é da coisa 

litigiosa, para garantir sua total entrega ao 

vencedor”.  

 

Assim, o sequestro consiste em apreender coisa determinada, de modo 

a impedir a alienação, danificação ou destruição do objeto em litígio, garantindo 

a execução futura para entrega de coisa certa, sendo tal medida cabível antes 

ou no curso do processo principal.  

 

Deve-se destacar que o sequestro não tem relação com uma dívida ou 

dinheiro. Sua finalidade é preservar um bem especifico que esteja em risco.  

 

Adriana Caldeira [5] nos ensina que:  

 

“Uma vez que sua finalidade é emprestar 

garantia à execução de entrega de coisa 

certa, determinada pela espécie, seu objeto 

da mesma forma deve ser limitado, podendo 

ser sequestrado somente o objeto alvo do 

litígio”. 

 

O sequestro está previsto no Código de Processo Civil entre os artigos 

822 e 825.  

 

Para a aplicação do sequestro, o Código de Processo Civil adotou o 

sistema casuístico previsto no artigo 822, que segundo Humberto Theodoro 

Júnior [6] não é o melhor dentro da concepção da tutela cautelar. 

 

Nesse sentido, Marcos Vinicius Gonçalves [7] dispõe que:  
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“Esse artigo merece a mesma crítica daquele 

que indica os casos do arresto. Teria andado 

melhor o legislador se tivesse valido de 

fórmula genérica, autorizando o sequestro 

sempre que a incolumidade de determinado 

bem, de interesse específico da parte, 

estivesse em risco. Ao preferir enumerar, o 

legislador correu o risco de deixar de fora 

hipótese em que a medida seria a única 

apropriada para afastar a situação de risco.”  

 

Seguindo a mesma opinião, Ovídio A. Baptista da Silva [8] aduz que:  

 

“... o modo casuístico como o legislador previu 

o cabimento do seqüestro cria-nos um 

problema hermenêutico análogo àquele já 

tratado quando vimos a limitação similar 

contida na disciplina do arresto” 

 

A indagação que se impõe, em face da extrema indigência conceitual 

adotada pelo artigo 822, é a de como proceder quando houver risco de dano 

iminente e grave à incolumidade da coisa litigiosa ou não, em hipótese que não 

se enquadram na previsão legal.” 

 

O artigo 822 do Código estabelece as hipóteses em que o juiz a 

requerimento do litigante poderá decretar o sequestro. Senão vejamos:  

 

“Art.822 - O juiz, a requerimento da parte, 

pode decretar o sequestro: 

I - de bens móveis, semoventes ou imóveis, 

quando lhes for disputada a propriedade ou a 

posse, havendo fundado receio de rixas ou 

danificações;  



41 
 

II - dos frutos e rendimentos do imóvel 

reivindicando, se o réu, depois de condenado 

por sentença ainda sujeita a recurso, os 

dissipar;  

III - dos bens do casal, nas ações de 

separação judicial e de anulação de 

casamento, se o cônjuge os estiver 

dilapidando;  

IV - nos demais casos expressos em lei.” 

 

Cumpre analisarmos a enumeração do artigo 822 oferecida pelo 

legislador.  

 

Segundo o texto do Código no inciso I dispõe que, o sequestro recai 

sobre as coisas móveis, imóveis, bem como as semoventes, toda vez que haja, 

ou esteja por haver litígio sob estes objetos, sendo no caso de rixa, isto é, 

quando houver confronto entre as partes ou entre elas e terceiros, que possa 

acarretar prejuízo à coisa; ou quando houver danificação, isto é, quando houver 

fundado receio de deterioração ou desaparecimento do bem. Na rixa, o 

sequestro assumi afeição protetiva de integridade física do litigante. Assim, 

toda vez que houver qualquer risco ao bem, ou ao direito do litigante, o 

sequestro será cabível.  

 

O inciso II refere-se que poderá haver sequestro quando houver risco de 

dissipação de frutos e rendimentos de imóvel reivindicado quando o réu mesmo 

sido condenado sujeita a dissipar o bem, ou seja, o sequestro dos frutos e dos 

rendimentos poderá ser requerido sempre que houver risco de dano, posto 

que, é preciso que o processo em curso que tenha sentença proferida, não 

tenha transitado em julgado.  

 

A hipótese do inciso III é a dos bens do casal nas ações matrimoniais de 

separação e de anulação de casamento, quando um dos cônjuges o estiver 

dilapidando. A previsão desse dispositivo visa prevenir a dilapidação dos bens 

em comum, quando um dos cônjuges perceba que o outro tenta dilapidá-lo, 
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sendo tal medida instaurada antes ou no curso da ação de dissolução de 

sociedade conjugal.  

 

Por ultimo temos o inciso IV, que menciona o sequestro, nos demais 

casos expressos em lei. Esses casos podem ser apreciados nas leis 

processuais, como também nas leis extravagantes.  

 

O rol do artigo 822 é meramente exemplificativo não podendo atribuir 

caráter taxativo, nem se dar interpretação restrita para a hipótese do cabimento 

do sequestro.  

 

Além disso, poderá o sequestro ser decretado “ex officio” pelo juiz, 

conforme nos ensina o professor Nelton Agnaldo Moraes dos Santos [9]:  

 

“Nos termos do artigo 822 do Código, o 

sequestro é medida que se adota a 

requerimento da parte. Apesar disso, admite-

se a decretação do sequestro ex officio, pelo 

juiz, quando a lei assim autorizar ou quando 

necessário para a tutela de interesse público, 

como, por exemplo, no caso de rixa, em que 

se busca proteger a paz social e não o 

interesse exclusivamente patrimonial.” 

 

Aplica-se o sequestro, naquilo que for compatível, o estatuído sobre o 

arresto, conforme disposição do artigo 823 do Código de Processo Civil.  

 

O sequestro é revogável e modificável, seguindo o mesmo procedimento 

e as mesmas condições do arresto.  

 

A medida do sequestro, tal como as demais medidas cautelares, 

poderão ser instauradas antes do processo principal, ou seja, preparatória, ou 

no curso do processo principal chamada de incidental.  

 



43 
 

Para requerimento do sequestro, insta mencionar que será mediante 

petição inicial, a qual se submete ao preenchimento dos requisitos do disposto 

no artigo 801 do Código de Processo Civil combinado com o artigo 822 acima 

citado, além dos gerais do artigo 282 do mesmo código, devendo o litigante 

demonstrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ademais, o 

litigante deverá individualizar o bem que pretende ser sequestrador.  

 

Requerida a medida, o rito seguirá o disposto no artigo 802 e seguintes 

do Código, bem como a medida liminar prevista no artigo 804.  

 

O magistrado recebendo a petição inicial, e não sendo hipótese de 

indeferimento ou emenda da inicial, poderá adotar as seguintes medidas: 

deferir a liminar sem ouvir o réu, quando estiver convencido da presença de 

todos os requisitos exigido pela lei; designar audiência de justificação para 

ouvir as testemunhas arroladas pelo litigante com o objetivo de atestar ou não 

o preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida de sequestro; e, 

 indeferir a liminar perseguida, através de indecisão interlocutória, no qual o 

requerente poderá interpor recurso de agravo de instrumento.  

 

Deferida ou não a liminar o juiz determinará a citação do réu, admitindo 

a apresentação de defesa, não cabendo pedido de reconvenção, posto que o 

processo cautelar não admite discussão do mérito.  

 

Caso o réu não apresente defesa, presume-se aceitos e verdadeiros os 

fatos e fundamentos do pedido do autor, hipótese que seja julgada 

antecipadamente a lide.  

 

Sendo a liminar deferida, o cumprimento da medida de sequestro se 

dará através do oficial de justiça.  

 

Sequestrados os bens o juiz nomeará depositário, no qual também 

poderá ser pessoa indicada de comum acordo entre as partes ou qualquer uma 

das partes, desde que, ofereça maiores garantias e preste caução idônea, 

conforme previsto no artigo 824.  
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O professor Misael Montenegro Filho [10] ao dispor sobre a nomeação 

do depositário nos ensina que:  

 

“Na decisão que defere a cautelar de 

sequestro, o magistrado nomeia depositário 

para que assuma o encargo de zelar pela 

guarda e conservação do objeto atingido pela 

ação na condição de auxiliar da justiça, 

fazendo jus ao recebimento de remuneração, 

devendo o magistrado, na fixação, levar em 

conta alguns critérios objetivos, como a 

situação dos bens, o tempo de serviço e as 

dificuldades de execução da função.  

 

...Pode o magistrado determinar seja 

nomeado como depositário pessoa de 

confiança das partes, indicada de comum 

acordo através de petição assinada em 

conjunto, ou permitir que uma delas fique 

como depositária, inclusive o próprio 

requerido, desde que ofereça maiores 

garantias e preste caução idônea.” 

 

Sendo o depositário detentor da posse do bem em litígio, este terá o 

título da posse invertida, passando a deter a posse em nome e à ordem do juiz.  

 

Em qualquer hipótese de nomeação de depositário, seja pelo juiz, seja 

pelas partes, o depositário assumi o encargo de administrar e guardar o bem 

atingido pela medida do sequestro.  

 

O depositário deve prestar compromisso nos autos, assumindo a 

responsabilidade do encargo. Assinado o compromisso, o depositário receberá 
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os bens: se houver resistência de entrega do bem pela parte que os detenha, o 

juiz requisitará força policial como determina o artigo 825 e parágrafo único.  

 

Antônio Cláudio da Costa Machado [11] ao interpretar o artigo 825, 

parágrafo único do Código de Processo Civil que dispõe sobre a resistência da 

parte em entregar o bem ao depositário, nos explica:  

 

“A resistência a que alude o texto corresponde 

a qualquer forma de oposição ao recebimento 

da coisa (no caso de bem móvel) ou a entrada 

do depositário na posse (no caso de bem 

imóvel). Verificada a oposição – que pode ser 

tanto da parte como de qualquer terceiro -, o 

que significa o não-cumprimento do mandado 

de entrega, deve o depositário comunicar tal 

circunstância ao juízo, por petição, 

requerendo lhe a expedição de ofício à força 

pública (não à policial obrigatoriamente) para 

que, mediante esforço físico, se lhe dê a 

posse da coisa sequestrada (este ato e 

seguido pela respectiva certificação pelo 

oficial de justiça).”  

 

Assim, o cumprimento do mandado faz-se até com o emprego de força 

policial, caso haja resistência de entrega do bem pela parte que o detenha, 

conforme exposto acima.  

 

Em caso de alienação do bem sequestrado há caracterização de fraude 

à execução, sendo possível afirmar que o bem sequestrado não é inalienável 

ou impenhorável enquanto pender o sequestro.  

 

A medida cautelar de sequestro terá eficácia enquanto for útil ao 

processo principal, mas a qualquer tempo poderá ser revogada ou modificada, 

desde que, ocorra a inexistência do direito do requerente no curso da ação, ou 
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haja substituição de uma medida cautelar por outra menos gravosa para o 

requerido.  

 

No caso da medida cautelar preparatória, o autor terá o prazo 30 dias 

para ajuizar a ação principal, caso isto não ocorra cessará a eficácia da medida 

em razão da finalidade da norma. 
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[11] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil 

Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 7 ª ed. rev. e atual. 

Barueri, SP: Manole, 2008. Pg.1180. 

 

 

4.4 – CAUTELAR EXIBITÓRIA 

 

A medida cautelar de exibição, prevista nos artigos. 844 e 845, do CPC, 

como medida cautelar que é, visa assegurar um provimento judicial futuro, 

devendo, assim, apresentar todos os requisitos, “fumus boni iuris” e “periculum 

in mora”, como em qualquer medida cautelar.  

 

Exibir, na definição de Ulpiano, "é trazer a público, submeter à faculdade 

de ver e tocar (est in publicum producere et videnci tan gendique hominis 

facultatem praebere). Tirar a coisa do segredo em que se encontra, em mãos 

do possuidor (proprie extra secretum ho bere) [1] 

  

Visa a propiciar ao promovente o contato físico, direto, visual, sobre a 

coisa, e não a privar o demandado da posse do bem exibido. Após o exame, o 

bem será restituído ao exibidor. 

 

Mas, havendo necessidade, o juiz poderá determinar que o documento 

permaneça nos autos, ou que a coisa, durante um certo tempo, se conserve 

em depósito judicial para dar oportunidade à inspeção desejada pelo 

requerente. [2] 

 

O Código de Processo Civil trata da exibição em três situações 

diferentes, embora seja de máxima relevância o entendimento de todas as 

espécies, nos deteremos mais especificamente a medida cautelar preparatória, 

objeto principal de nosso estudo: 

  

a) a exibição como resultante da ação autônoma principal: pode haver direito, 

pretensão e ação de exibição decorrentes de uma relação de direito material 

que a demanda exibitória correspondente desde logo satisfaça, e não apenas 
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acautele, isto é, na qual exibida a coisa, esgota-se o interesse material do 

autor. Assim, apesar do Código ter colocado a ação exibitória entre as ações 

cautelares preparatórias, pode ela ser admitida em satisfação de pretensões de 

direito material autônomas; 

  

b) como incidente da fase probatória do processo de cognição (artigos 355 a 

363 e 381a 382): o interesse do requerente visa unicamente a prova no 

processo, é exibição produtora de prova e não simplesmente asseguradora de 

elementos de prova, colhidos para que o autor da ação cautelar de exibição a 

produza em processo futuro; 

  

c) como medida cautelar exibitória (artigos 844 e 845): Só é admitida como 

preparatória de ação principal, sendo, portanto, acessória, visa o interesse do 

autor de preservar determinado documento ou coisa, para ser usado como 

prova em processo futuro.  

 

A ação cautelar de exibição cuida não da verificação da propriedade da 

coisa ou declaração de conteúdo ou falsidade do documento, mas sim de 

assegurar a pretensão de conhecer dados de uma ação antes de propô-la.  

 

Trata-se de importante forma de medida cautelar para evitar o risco de 

uma ação mal proposta ou deficientemente instruída. Assim, evita-se a 

surpresa ou o risco de deparar, no curso de futuro processo, com uma situação 

de prova impossível ou inexistente. Enfim, visa proteger o processo principal, 

ao qual será útil. 

 

Humberto Theodoro Júnior esclarece que o locador ou o herdeiro que 

exigem, frente ao locatário ou ao inventariante, exibição do bem locado ou 

inventariado, são titulares de uma situação substancial, autônoma e definida 

que lhes assegura o direito à vistoria da coisa. Mas o interessado que obtém 

mandado de exibição da coisa para obter dados a respeito de suas 

características ou de sua posse, a fim de munir-se dos elementos necessários 

ao ajuizamento de uma reivindicatória, nenhum interesse material imediato 

apresenta. Sua pretensão é acautelar o processo principal para que ele seja 
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proposto sem os riscos peculiares ao exercício desbaseado da pretensão 

reivindicatória. [3] 

 

Segundo Luiz Fux [4], a exibição de documento ou coisa de natureza 

cautelar pressupõe a necessidade urgente de o juiz ver e tocar a prova na sua 

representação física, sob pena de desaparecimento.  

  

Trata-se de ação de preceito cominatório, pois o juiz determina a 

exibição do documento ou coisa, sob a cominação de serem admitidos como 

verdadeiros os fatos que, por meio deles, a parte pretendia provar (artigo 359, 

do CPC).  

 

O juiz que julgar a medida cautelar será o juiz prevento para o 

julgamento da ação principal, conforme art. 800, do CPC. 

 

A natureza jurídica do pedido de exibição cautelar é de ação, pois, 

embora tenha caráter acessório quanto a matéria, não há o que se discutir no 

que diz respeito a sua autonomia processual, isto, porque é proposta em 

processo apartado, do qual resultará a citação do requerido e posterior 

sentença. 

 

NOTAS: 

[1] - Definição encontrada em: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de 

Direito Processual Civil, v. 2, 28. ed. Riode Janeiro: Editora Forense, 2000, p. 

435. 

[2] - THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, op. 

cit., p. 435. 

[3] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, op. 

cit., p. 437. 

[4] - FUX, Luiz. Curso de Direito Processual civil, 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 1634. 
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4.5 – BUSCA E APREENSÃO 

 

Resta deixar claro que o objeto da busca pode e apreensão poderá ser 

de pessoas ou coisas. 

 

Em sendo busca e apreensão uma ação de natu8reza cautelar, ela vai 

sempre exigir o ajuizamento da ação principal, ressalvada a busca e apreensão 

com fulcro na alienação fiduciária que tem caráter satisfativo, bem como busca 

e apreensão de menores. 

 

O procedimento da busca e apreensão de natureza cautelar admite o 

deferimento da liminar de plano ou após audiência de justificação previa sem 

oitiva do requerido. 

 

Os requisitos específicos são os clássicos fumus boni iuris e o periculum 

in mora. 

Segundo Humberto Theodoro Jr.[1]: 

  

"Há busca e apreensão ‘sempre que o 

mandamento do juiz é no sentido de que se 

faça mais do que quando só se manda exibir 

a coisa para se produzir prova ou exercer 

algum direito e se não preceita o devedor, ou 

possuidor da coisa, a que a apresente’". 

(...) 

"Aliás, a previsão de um procedimento da 

busca e apreensão fora dos limites habituais 

do arresto e do sequestro presta-se a 

completar o instrumental do juízo cautelar. 

Pois há casos em que certos bens não se 

enquadram no âmbito de nenhuma daquelas 

medidas, mas há evidente necessidade de 

sua apreensão judicial. 
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Assim, por exemplo, um objeto pode não ser 

litigioso, mas representa grande importância 

para apuração dos fatos controvertidos. Os 

documentos, de maneira geral, não são 

passíveis de sequestro. 

  

Nessas situações em que as medidas 

tradicionais não se revelarem adequadas, 

aplica-se a ação de busca e apreensão, 

quando presentes os requisitos da tutela de 

prevenção". 

 

É mister ressaltar, que a ação cautelar de busca e apreensão é medida 

de caráter urgencial que não pode ser extinta pela não localização da pessoa 

ou do objeto. Nesta hipótese haverá uma suspensão do processo ate a 

localização da pessoa ou do objeto para que possa ocorrer a apreensão. A 

doutrina, inclusive, afirma haver uma fusão de dois atos, o de buscar e o de 

apreender. [2] 

 

NOTAS: 

 

[1] – JÚNIOR, Humberto Theodoro. Processo Cautelar, 21ª ed., Leud, SP, 

2004; 

[2] – Pontes de Miranda, Comentários, v.12, p. 217. 

 

 

4.6 – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

 

Essa espécie de cautelar não admite resposta ou impugnação, e tem por 

escopo a realização de atos probatórios, através do depoimento pessoal e de 

testemunhas, prova orla, bem como de prova técnica, prova pericial. 

 

A principal finalidade da medida cautelar em estudo é assegurar a 

produção da prova antes do momento processual adequado e reservado para 
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tal, já que, se tiver que ser aguardado, o momento oportuno poderá se perder, 

e, desse modo, comprometer a elucidação da causa de mérito. 

 

A medida de produção antecipada de provas pode ser preparatória, 

preventiva ou incidental ao processo principal, porém, não é considerada pela 

grande maioria da doutrina como processo cautelar autônomo, e sim, como 

simples incidente, que, no entanto, possui caráter de preservação da prova. 

 

A Ação Cautelar de Produção Antecipada da Prova se destina a evitar 

que o perigo na demora torne a prova difícil, defeituosa ou impossível de ser 

produzida. 

 

Para que seja deferida, necessária se faz a demonstração da viabilidade 

do processo principal (fumus boni iuris) e o risco decorrente do retardamento e 

da espera do momento oportuno para a produção da prova (periculum in mora). 

 

Encerrada a produção antecipação da prova, os autos permanecem em 

cartório e o interessado para propor a ação principal terá de requerer as 

certidões que se fizerem necessárias. 

 

A sentença não é declaratória e sim homologatória, sendo assim não 

produz coisa julgada material, mesmo porque, trata-se de uma cautelar. 

 

A produção antecipada de provas tem cabimento quando existe o 

fundado receio que não se possa fazê-la no momento processual oportuno, ou 

porque o fato é passageiro, ou porque a coisa ou a pessoa podem desaparecer 

ou perecer. Em não existindo este risco, não há de se falar em cabimento da 

produção antecipada de provas, tornando a medida cautelar desnecessária e 

onerosa. 

 

A produção antecipada de provas nada mais será, que o exame pericial, 

o interrogatório da parte ou a inquirição de testemunhas, com o objetivo de 

conservar a prova e antes da fase probatória. Esta antecipação é uma garantia 
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de consecução de uma resolução final no sentido de eliminar o perigo da 

demora na colheita da prova ou até mesmo na sua impossibilidade.[10] 

  

Não se pode confundir a produção antecipada de provas com a sua 

admissibilidade e a sua valoração. Pode ocorrer da parte achar que a prova vai 

se deteriorar, ajuizar uma cautelar de antecipação de prova, e na fase 

probatória, aquela prova já nem ser de tanta importância, ou ainda, prejudicar a 

parte que teve a prova antecipada. Pois, pelo princípio da autonomia das 

cautelares, o detentor da segurança não será necessariamente aquele que terá 

o provimento de mérito. 

  

Não se pode confundir a antecipação da prova com a provisoriedade. A 

produção antecipada não vai além da antecipação, pois falta-lhe força do 

processo principal, falta-lhe a decisão de mérito e ainda o valor que esta prova 

terá para o juiz. 

  

O artigo 847 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que 

são admissíveis a produção antecipada de provas. No caso de interrogatório da 

parte e a inquirição de testemunhas, se tiver de ausentar-se e se por justo 

receio nos casos de idade ou de doença grave, exista fundado receio que ao 

tempo da colheita da prova já não exista ou não possa fazê-la. 

  

O interesse processual na produção antecipada de provas, cabe ao 

requerente demonstrar a necessidade da antecipação. No caso de não 

demonstrar esta necessidade, o processo deve ser extinto sem conhecimento 

de mérito. 

 

É preciso ficar claro que não se pode deixar que situações anômalas e 

erros acumulados ao longo do tempo justifiquem erro ainda maior, qual seja, o 

de investir no juiz na condição de legislador, para assim legitimar uma 

comportamento reprovável, de relegar a forma, o que no processo é sinônimo 

de garantia e segurança, ao patamar de coisa nenhuma, quando resta claro 

que, se os quadros jurídicos se esboroam sob a pressão dos fatos, 
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fundamental é dispor de leis aptas a atender os problemas, a fim de que o 

magistrado aplique o direito tal como é, e não como poderia, ou deveria ser.[12] 

 

NOTAS:  

[1] – ROCHA, José de Moura. Produção Antecipada de Provas In: Revista 

Forense N.º 276, out-nov-dez/1981, p. 21-26. 

[2] -  

FURTADO, Paulo. Processo Cautelar In: Ciência Jurídica, Ano I, vol. 9, 

Salvador, set/1987, p. 30-40. 

  

 

4.7 – ARROLAMENTO 

 

O arrolamento de bens, previsto nos artigos 855 e ss. é medida 

constritiva de bens, donde se pretende a conservação de bens que corram 

risco de extravio ou de dilapidação, e, por conseguinte, a frustração do 

cumprimento de determinada obrigação. 

 

É mister expor que em nada a ação de arrolamento de bens, em nada se 

parece com o processo de arrolamento, espécie de inventário dos bens 

deixados pelo “de cujus”. 

 

O arrolamento de bens pode ser preparatório ou incidental, devendo 

obedecer os pressupostos de fundado receio de dano irreparável (periculum in 

mora) de que os bens sejam extraviados ou dissipados e o interesse do 

requerente na conservação desses mesmos bens, caracterizando a boa-fé da 

fumaça do bom direito (fumus boni iuris) (art. 855). 

 

É parte legítima para requerer o arrolamento de bens todo aquele que 

tiver genérico interesse na conservação dos bens (art. 856). 

 

Na petição inicial da ação de arrolamento de bens, o requerente exporá 

o seu direito aos bens e os fatos em razão dos quais existe justo receio de 

extravio ou de dissipação desses bens (art.857). 
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Na hipótese do deferimento, pelo juiz, do arrolamento dos bens, 

nomeará depositário (art. 855) que lavrará auto com minuciosa descrição dos 

bens arrolados, bem como as características para sua conservação, tendo em 

vista a ação ser fulcrada na proteção desses bens de uma possível 

deterioração (art.859). 

 

Tratando–se de um a cautelar específica o arrolamento de bens e uma 

ação acessória de finalidade assecuratória ou conservatória vinculada a uma 

futura ação principal que deverá ser movida no prazo de 30 dias, mas nada 

impede que o arrolamento de bens seja intentado como uma cautelar 

incidental. 

 

 

4.8 – DOS ALIMENTOS PROVISIONAIS  

 

A palavra alimentos no meio jurídico, compreende tudo aquilo que uma 

pessoa tem direito a receber de outra para atender as necessidades físicas 

(alimentação, saúde, vestuário), morais (educação) e jurídica (custas 

processuais). 

 

É medida prevista no art. 852 e ss., do CPC. Podem ser preparatórios ou 

incidentais, com o escopo de prover o sustento da parte e os gastos 

processuais. 

 

São alimentos ad litem, não podendo ser confundidos com os alimentos 

provisórios, cujo rito está previsto na Lei n.º 5.478/196814. 

 

Nos casos cabíveis, será lícito a parte requerer do juiz alimentos 

provisionais, expondo, em petição, as suas necessidades e as possibilidades 

econômicas do alimentante.  

 

O pedido de alimentos provisionais é admissível nos seguintes casos:  
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a) Nas ações de separação judicial, divorcio e de anulação de casamento;  

 

b) Nas ações de alimentos, desde o despacho inicial;  

 

c) Nos demais casos expressamente previstos em lei. 

 

O  direito à alimentos provisionais e personalíssimo, intransferível, 

indisponível, irrenunciável e incompensável, haja vista existir sobre esta 

prestação um interesse de ordem publica, com o fito de se evitar uma crise 

social. Não deve deixar de ser observado que na ação de alimentos provisórios 

são deferidos no despacho liminar através de uma decisão de natureza 

interlocutória que é exarada no processo principal. Quando tal situação ocorre, 

tem-se uma medida cautelar, mas não ação cautelar e nem processo cautelar. 

 

 

4.9 – HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL 

 

O penhor legal é uma decorrência da Lei, bastando a situação jurídica 

da hospedagem ou da locação ou demais hipóteses previstas no texto legal 

para que o direito do credor à garantia surja. 

 

O penhor legal é a retenção, pelo credor, de bens do devedor a partir de 

previsão legal. É garantia prevista em lei para assegurar o pagamento de 

dívida. 

 

O art. 1.476, CPC prevê dois casos de penhor legal: 

 

1. bagagem de hóspede, referindo-se ao hospedeiro que, com fundado 

receio de não receber a conta do hóspede, retém objetos a ele pertencentes 

até o valor da dívida. 

 

2. bens do inquilino, é o caso do locador de prédio rústico ou urbano, 

sobre bens do rendeiro ou inquilino que estiverem guarnecendo o imóvel, até o 

valor dos alugueres ou rendas. 
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A homologação do penhor, prevista nos artigos 874 e ss., não tem 

caráter cautelar, na medida em que não há nexo de dependência obrigatória 

com processo de conhecimento ou de execução. Tratando-se, portanto, de 

medida pleiteada pelo credor em ação autônoma. 

 

Proposta a medida, a citação do devedor deve se dar no prazo de 24 

horas, para os fins de que trata o art. 874, CPC. 

 

A intimação que é feita por mandado pelo oficial de justiça é sempre 

pessoal. Far-se-á porem, entretanto, nos seguintes casos:  

 

a) Se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos 

previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, 

notificação ou interpelação atinjam seus fins; 

 

b) Se o citado for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de 

difícil acesso.  

 

c) Se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da 

interpelação ou do protesto. 

 

Tomado o penhor legal, o credor requererá, ato contínuo, sua 

homologação nos termos dos artigos 874 a 876 do Código de Processo Civil. 

 

Os bens empenhados não passam a ser do credor: passam a consistir 

em garantia para posterior expropriação. 

 

Acerca da aplicação do art. 806, CPC, há de se dizer que não é pacífica 

a doutrina. 

 

A sentença pode homologar o penhor, sendo certo a natureza jurídica 

dessa sentença não ser executiva, nem condenatória, mas sim constitutiva de 

garantia real. 
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4.10 – JUSTIFICAÇÃO 

 

O legislador elevou à justificação a categoria de medida cautelar típica, 

tendo ela muito mais uma estrutura de jurisdição voluntaria ou administrativa. 

Tanto é assim que o legislador processual em lugar de falar em requerente e 

requerido, fala em interessados, termologia própria da jurisdição voluntária. 

 

Consiste na oitiva de testemunhas ou juntada de documentos, por meio 

de medida de jurisdição voluntária, ausente de traços de cautelaridade. 

 

A justificação é mera atividade de documentação, isenta de escopo 

cautelar, e, portanto, não admitem defesa, tampouco recursos (art.865), 

embora os interessados sejam citados (art.862). 

 

Cumpre ao juiz apenas homologar a produção da prova, declarando se 

foram observadas as formalidades legais por meio de sentença, sendo os 

autos entregues ao requerente, quarenta e oito horas após a decisão (art. 866). 

  

Na justificação forma-se o processo cautelar com a citação dos 

interessados (não há réus), devendo assim ser intimado o Ministério Público, 

quando for impossível a citação pessoal dos interessados, ou seja, na citação 

por edital ou por hora certa, hipóteses em que a Lei desenha a atuação do MP 

como órgão interveniente. 

 

Após a sentença e decorrido o prazo legal de 48 horas, a justificação, 

independente de translado, será entregue ao justificante. 

 

 

4.11 – POSSE EM NOME DO NASCITURO 

 

A legislação brasileira protege o direito do nascituro, o que na verdade 

corresponde apenas uma expectativa de direito. Com o fito de proteger essa 

aludida expectativa, foi que o legislador erigiu com medida cautelar especifica. 
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Trata-se de medida cuja finalidade é a proteção dos direitos do nascituro 

(aquele que foi concebido, mas ainda na nasceu). 

 

Está prevista nos arts. 877 e ss., e consiste na produção de prova 

pericial a permitir a constatação de gravidez (art. 877). 

 

Acerca do assunto leciona Humberto Theodoro Júnior [1]: 

 

“A mulher que, para garantia dos direitos do 

filho nascituro, quiser provar seu estado de 

gravidez, requererá o juiz que, ouvido o órgão 

do Ministério Público, mande examiná-la por 

um médico de sua nomeação (art. 877), para, 

em seguida, investi-la na posse dos direitos 

que assistam ao nascituro.” 

 

Vale ressaltar que somente a mãe tem legitimidade para a propositura 

da presente demanda e obrigatoriamente deverá juntar aos autos, certidão de 

óbito do “de cujus” de quem o nascituro é sucessor (art. 877, § 1.º). 

 

No pólo passivo estarão os herdeiros do falecido que poderão 

concordar, dispensando a realização do exame (art. 877, § 2.º). 

 

Esta medida, que não possui natureza cautelar, se encerra por meio de 

sentença de natureza declaratória (art. 878), que investe a mãe-requerente na 

posse dos direitos do nascituro. 

 

Insta salientar, que não há coisa julgada material na medida provisória, 

por não se tratar de sentença de mérito. 

 

a hipótese de que à mãe não caiba poder familiar, o juiz nomeará 

curador ao nascituro (art. 878, parágrafo único). 
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NOTA: 

[1] - THEODORO JÚNIOR, Humberto; Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 

20ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1997; p. 530 

 

 

4.12 – ATENTADO 

 

Para que ocorra o atendado, tem que existir um processo, o que significa 

dizer que não há atentado enquanto não houver réu, o que somente vai 

acontecer a partir da citação. O atentado será sempre uma cautelar incidental. 

Como forma de cautelar não admite a concessão de liminar, logo o juiz não 

pode deferir de plano. 

 

O atentado, previsto nos artigos 879 e ss., têm como objetivo a 

recomposição de situação de fato alterada indevidamente por uma das partes. 

 

Quando uma das partes altera a situação de fato, de maneira que possa 

ocorrer uma indução do juízo ao erro, a outra parte deve documentar a 

violação, por meio do atentado, e impor o restabelecimento da situação. 

 

A ação é sempre incidental e nunca preparatória, pois pressupõe a 

existência de modificação do estado fático no curso do processo; é cabível em 

qualquer espécie de ação. 

 

As hipóteses legais estão previstas no art. 879, CPC, aludindo-se 

especificamente à violação de penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse 

e ao prosseguimento em obra embargada, como atitude configuradora de 

atentado (art. 879, I e II). 

 

Como aduz Luiz Rodrigues Wambier [1]: 

 

“Para que haja atentado, é necessário que se 

preencham alguns pressupostos: a situação 

criada há de ser nova e ilícita; a alteração 
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deve ter havido concomitantemente a um 

processo em curso, mesmo em fase de 

recurso ou de execução; deve ter havido 

lesão à parte adversa e possibilidade de o juiz 

ser induzido a erro.” 

 

A sentença é mandamental e executiva, mas pode ter também caráter 

condenatório, quando for o caso de o Réu ressarcir à parte lesada as perdas e 

danos que sofreu em consequência do atentado (art.881, parágrafo único). 

 

É importante frisar que Pontes de Miranda sustenta que o atentado não 

tem caráter de medida cautelar, mas de medida reparatória, o que não deixa de 

ter uma certa razão, embora haja posições em contrário como o professor 

Humberto Theodoro Júnior. 

  

NOTA: 

[1] - WAMBIER, Luiz Rodrigues; Curso Avançado de Processo Civil, Vol.3; 

Processo Cautelar e Procedimentos Especiais; RT; 6.ª Ed., 2005, p. 123. 

 

 

4.13 – APREENSÃO DE TÍTULO E PRISÃO DO DEVEDOR 

 

A prisão do devedor é considerada no mínimo de constitucionalidade 

duvidosa por força da carta magna de 1988. É ainda de se observar que para 

muitos os artigos elencados no código de Processo Civil autorizadores da 

referida prisão foram revogados pela atual constituição. 

 

O protesto de títulos, disposto nos artigos 882 e ss. apresenta caráter 

meramente extrajudicial. 

 

É um meio de comprovar a falta ou recusa de aceite, de pagamento, ou 

da devolução do título; é ato formal e solene, que objetiva conservar e 

ressalvar direitos cambiários; é ato probatório e caracteriza a inadimplência e a 

mora do devedor. 
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Trata-se de procedimento administrativo extrajudicial, em que ocorre a 

documentação formal da apresentação do título ao devedor, 

independentemente de intervenção de advogado, com objetivo de assegurar o 

exercício de certos direitos mercantis [1]. 

 

A finalidade do protesto é caracterizar o não pagamento. 

 

O procedimento se passa perante o oficial cartorário competente que, por carta 

registrada ou lhe entregando em mãos o aviso, intimará do protesto o devedor 

(art. 883). 

 

Apresentado no cartório de protesto, o título é protocolado e o oficial fará 

a intimação do devedor, por aviso escrito para que faça o pagamento em 03 

dias; não ocorrendo o pagamento, será lavrado o “instrumento público de 

protesto”. 

 

Para que haja o cancelamento do protesto, o devedor deve fazer um 

requerimento ao oficial público do cartório de protesto, juntamente com o 

original do título protestado quitado ou declaração de anuência do credor (ou 

por determinação judicial), obtendo com isso uma certidão negativa, é o 

disposto no art. 26 da Lei n.º 9492/97 [2]. 

 

No que concerne às causas do protesto, Pontes de Miranda [3] elenca 

as mais comuns: a) protesto por falta de aceite ou de pagamento de letra de 

câmbio; b) protesto por falta de pagamento de nota promissória; c) protesto por 

falta de pagamento de cheque; d) protesto por falta de pagamento de cheque; 

e) protesto por falta de pagamento para se instruir pedido de decretação de 

abertura de falência; f) protesto por falta de aceite de duplicata rural; g) protesto 

por falta de pagamento do título vinculado ao contrato de alienação fiduciária. 

 

A apreensão de título não restituído ou sonegado pelo emitente, sacado 

ou aceitante, ao contrário do protesto, trata-se de ato judicial. No entanto, não 

veste roupagem cautelar, eis que é “providência satisfativa de direito material 
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(de restituição) do credor lesado diante da retenção indevida do título pelo 

emitente, sacado ou aceitante” [4]. 

 

O código não só prevê a possibilidade de apreensão do título, como 

também a prisão de seu detentor, quando, decretada a apreensão da cártula 

não restituída pelo emitente, sacado ou aceitante, aquele que a recebeu para 

realizar o aceite ou efetuar o pagamento, recusa-se a devolvê-la. Entretanto, 

entende-se esta prisão como inconstitucional. 

 

NOTA: 

[1] – THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004, p. 512. 

[2] – BRASIL. Lei n.º 9.492, de 10 de setembro de 1997. Define competência, 

regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros 

documentos de dívida e dá outras providências. Brasília. Disponível in < 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L9492.htm> Acessado em 02 de junho 

de 2009. 

[3] – PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil. t. XII, p. 

436-440. 

[4] – MARINS, 2000, p. 384. 
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CAPITÚLO V 

DIFERENÇA ENTRE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

MEDIDA CAUTELAR 

 

 

A tutela antecipatória e a tutela cautelar, ambas previstas em nosso 

ordenamento jurídico, apresentam numerosos e relevantes pontos em comum 

como, por exemplo, regem-se pela instrumentalidade e ambas tutelas servem 

de instrumento contra o perecimento de direito pela ação do tempo. 

  

No entanto, os doutrinadores, em sua grande maioria, fazem distinções 

entre esses dois tipos de tutela de urgência; cumpre-nos, então, ressaltar 

algumas delas, como leciona o professor Nelson Nery[1]: 

  

“A tutela antecipada dos efeitos da sentença 

de mérito não é tutela cautelar, porque não se 

limita a assegurar o resultado prático do 

processo, nem a assegurar a viabilidade da 

realização do direito afirmado pelo autor, mas 

tem por objeto conceder, de forma 

antecipada, o próprio provimento jurisdicional 

pleiteado ou seus efeitos. Ainda que fundada 

na urgência (CPC 273 I), não tem natureza 

cautelar, pois sua finalidade precípua é 

adiantar os efeitos da tutela de mérito, de 

sorte a propiciar sua imediata execução, 

objetivo que não se confunde com o da 

medida cautelar (assegurar o resultado útil do 

processo de conhecimento ou de execução 

ou, ainda, a viabilidade do direito afirmado 

pelo autor).”  

  

Ressalta Marinoni [2] que:  
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“A tutela antecipada não tem por fim 

assegurar o resultado útil do processo, já que 

o único resultado útil que se espera do 

processo ocorre exatamente no momento em 

que a tutela antecipatória é prestada. O 

resultado útil do processo somente pode ser o 

‘bem da vida’ que é devido ao autor, e não a 

sentença acobertada pela coisa julgada 

material, que é própria da ‘ação principal’. 

Porém, a tutela antecipatória sempre foi 

prestada sob o manto da tutela cautelar. Mas 

é, na verdade, uma espécie de tutela 

jurisdicional diferenciada.”  

  

Ao conceder a tutela antecipada, o Juiz satisfaz provisoriamente a 

pretensão material do autor. Logo, é forçoso concluir de antemão que a tutela 

antecipada tem sempre natureza satisfativa, ao contrário do que ocorre com a 

tutela cautelar, que possui natureza meramente assecuratória, protetiva, (em 

que pese a existência de posição doutrinária ainda a reconhecer o instituto das 

cautelares satisfativas) mediante a qual o Juiz jamais satisfaz aquilo que está 

sendo pedido (pedido mediato, “bem da vida”), apenas protegendo os efeitos 

concretos de eventual e verossímil vitória judicial da parte. 

  

Para Cintra, Grinover e Dinamarco [3], “não se confunde a tutela 

cautelar, com a tutela antecipatória, tratada separadamente pela lei nº 8.952/94 

(dando nova redação ao art. 273 do CPC), de natureza satisfativa e que 

antecipa, total ou parcialmente, os efeitos da sentença de mérito”. 

  

Lopes [4], de forma lúcida, entende que:  

 

“A liminar cautelar é caracterizada não pela 

satisfatividade, isto é, não pode implicar o 

adiantamento dos efeitos da tutela de mérito. 
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A tutela antecipada caracteriza-se, 

precisamente, pelo adiantamento desses 

efeitos. Concede-se que, em ambas, existe 

antecipação de efeitos, mas na tutela cautelar 

só se antecipa a eficácia da sentença do 

processo cautelar, não assim do mérito do 

processo principal. Além disso, a liminar 

cautelar é marcadamente instrumental, isto é, 

tem por função garantir o resultado útil do 

processo principal, evitando que a demora na 

prestação jurisdicional possa acarretar danos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Já a tutela 

antecipada não está relacionada a outro 

processo, mas traduz adiantamento de efeitos 

do mérito que será deslindado naquele 

mesmo processo.”  

  

Nesse sentido, esclarece Marinoni [5]:  

 

“A tutela cautelar tem por fim assegurar a 

viabilidade da realização de um direito, não 

podendo realizá-lo. A tutela que satisfaz um 

direito, ainda que fundada em juízo de 

aparência, é ‘satisfativa sumária’. A prestação 

jurisdicional satisfativa sumária, pois, nada 

tem a ver com a tutela cautelar. A tutela que 

satisfaz, por estar além do assegurar, realiza 

missão que é completamente distinta da 

cautelar. Na tutela cautelar há sempre 

referibilidade a um direito acautelado. O 

direito referido é que é protegido (assegurado) 

cautelarmente. Se inexiste referibilidade, ou 

referência a direito, não há direito acautelado.”  
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Assim, aquele que pede uma tutela cautelar não deseja antecipar o que 

só será concedido no fim, mas, devido à demora que porventura venha a 

esvaziar os efeitos práticos da decisão de procedência, a solicita como forma 

de garantia da futura satisfação do direito. [6] 

  

“[...] as medidas cautelares e as 

antecipatórias: a) identificam-se por 

desempenhar função constitucional 

semelhante, qual seja, a de propiciar 

condições para a convivência harmônica dos 

direitos fundamentais à segurança jurídica e à 

efetividade da jurisdição; b) sujeitam-se, 

contudo, a regimes processual e 

procedimental diferentes: a cautelar é 

postulada em ação autônoma, disciplinada no 

Livro do Processo Cautelar; a antecipatória é 

requerida na própria ação destinada a obter a 

tutela definitiva, observados os requisitos do 

art. 273 do CPC; c) a medida cautelar é 

cabível quando, não sendo urgente a 

satisfação do direito, for urgente, no entanto, 

garantir sua futura certificação ou sua futura 

execução; a medida antecipatória tem lugar 

quando urgente é a própria satisfação do 

direito afirmado; d) na cautelar há medida de 

segurança para a certificação ou segurança 

para futura execução do direito; na 

antecipatória há o adiantamento, total ou 

parcial, da própria fruição do direito, ou seja, 

há, em sentido lato, execução antecipada, 

como um meio para evitar que o direito pereça 

ou sofra dano (execução para segurança); e) 

na antecipação há coincidência entre o 

conteúdo da medida e a conseqüência jurídica 
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resultante do direito material afirmado pelo 

autor; na cautelar o conteúdo do provimento é 

autônomo em relação ao da tutela definitiva; f) 

o resultado prático da medida antecipatória é, 

nos limites dos efeitos antecipados, 

semelhante ao que se estabeleceria com o 

atendimento espontâneo, pelo réu, do direito 

afirmado pelo autor; na cautelar, o resultado 

prático não tem relação de pertinência com a 

satisfação do direito e sim com a sua garantia; 

g) a cautelar é medida habilitada a ter sempre 

duração limitada no tempo, não sendo 

sucedida por outra de mesmo conteúdo ou 

natureza (ou seja, por outra medida de 

garantia), razão pela qual, a situação fática 

por ela criada será necessariamente desfeita 

ao término de sua vigência; já a antecipatória 

pode ter seus efeitos perpetuados no tempo, 

pois destinada a ser sucedida por outra de 

conteúdo semelhante, a sentença final de 

procedência, cujo advento consolidará de 

modo definitivo a situação fática decorrente da 

antecipação.”  

  

Diz Lopes [7] que:  

 

“À liminar cautelar bastam os requisitos 

do fumus boni juris e do periculum in mora 

aliados à urgência especial que a distingue da 

providência concedida regularmente na 

sentença cautelar; para a tutela antecipada 

requer-se mais, a prova inequívoca de que 

resulte verossimilhança das alegações.”  
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Ainda, nossos Tribunais também fazem distinções quando do julgamento 

dessas tutelas de urgência: 

  

Tutela antecipada não se confunde com medida liminar cautelar, eis que 

nesta a providência se destina a assegurar a eficácia prática da decisão judicial 

posterior, enquanto que naquela existe o adiantamento do próprio pedido de 

ação. (Ac. Un. 5ª Câm. TJ/RJ, 10.12.1996, Ag. 4.266/96, rel. Des. Miguel 

Pachá). 

  

Não se confundem medida cautelar e tutela antecipada. Na primeira 

bastam fumaça de bom direito e perigo de dano. Na segunda, exige-se que a 

tutela corresponda ao dispositivo da sentença; haja prova inequívoca, capaz de 

convencer o juiz da verossimilhança das alegações; fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou manifesto propósito protelatório do réu. 

Tudo isso mediante cognição provisória, com audiência do demandado, que 

pode ser dispensada em casos excepcionais. (Ac. Un. 3ª Câm. TJ/SC, 

17.09.96. Ag. 96.001.452-7, rel. Des. Amaral e Silva). 

  

Para Theodoro Júnior [8], “embora a antecipação seja 

‘desburocratizada’, porque é pleiteável por meio de simples petição no bojo da 

ação de conhecimento, o certo é que os requisitos a serem atendidos pela 

parte são mais numerosos e mais rígidos do que as medidas cautelares”.  

  

O renomado doutrinador ainda cita como exemplo que, para a 

concessão da tutela cautelar o julgador de vê ater-se ao fumus boni iuris, 

enquanto que na tutela antecipada, na prova inequívoca. 

 

NOTA: 

[1] – NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. São 

Paulo: RT, 2002, p. 613. 

[2] – MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 87. 
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[3] – CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 17ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 319. 

[4] – LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p.135. [5] –  

[5] – MARINONI, Luiz Guilherme. A Antecipação de Tutela. São Paulo: 

Malheiros, 1999, p. 93. 

[6] – ZAVASCKI, Teori Albino. Medidas cautelares e medidas antecipatórias: 

técnicas diferentes, função constitucional semelhante. Revista de Processo. 

São Paulo: RT, ano 21, nº 82, abr/jun 1996, p. 68-69. 

[7] – LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 136. 

[8] – THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 27 ed., v.II. 

Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.617. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O instituto da antecipação da tutela prestigia a tão buscada efetivação do 

processo, pois permite ao requerente e possuidor de um direito, comprovado 

de plano, a fruição do mesmo sem que seja necessário por em risco o próprio 

bem jurídico tutelado pela demora do fim do litigio. 

 

Entretanto, em que pese o inegável benefício que o advento deste instituto 

trouxe para o ordenamento jurídico pátrio, o seu deferimento deve cercar-se de 

comedimento e sucinta análise do preenchimento de todos os requisitos pelo 

julgador, sob pena do mesmo desvirtuar-se de sua finalidade. 

 

Infelizmente, muitas vezes nos deparamos com decisões concessivas sem 

fundamentação, ou sem que a parte autora tenha elaborado a menor exposição 

acerca de sua pretensão, ou seja, sem que tenha havido a escorreita 

exposição dos requisitos previstos no artigo 273 do Código Processo Civil. 

Mesmo com o parágrafo 7º do aludido artigo, entendemos que o juiz dispondo 

do poder geral de cautela, a parte não será deferida tal medida sem que haja a 

exposição minuciosa de sua pretensão. 

 

Por fim, ainda que cercado de muita controvérsia, não se nega que a 

antecipação da tutela jurisdicional caracteriza um avanço, já de há muito 

previsto no ordenamento jurídico de outros países, sendo certo que ao longo 

dos anos, alcançaremos a pacificação da maioria dos pontos reputados 

controversos. 
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