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Provas 

Questões dissertativa e múltipla escolher. 

Exame – dissertativa, redação sobre um tema. 

 

 

Cotejo (semelhanças, diferenças, comparações, ou seja, tudo, esse é o significado da palavra para ela) entre as 

espécies de ações e processos – CPC atual e o projetado 

 

JURISDIÇÃO 

Jurisdição, é cumprir, fazer, aplicar o direito. Mas ainda há complementação (Ada Pelegrini), é poder, função, 

atividade, aplicar o direito em caso concreto é monopólio ao Estado. 

 

Porém, o poder judicial não é exclusivo do estado, pois temos o juízo arbitral, portanto, é preciso atualizar esse 

conceito. Era exclusivamente estatal, hoje não mais. Hoje o poder jurisdição tem a jurisdição estatal e arbitral. 

Sem contar que a sentença é titulo executivo judicial. 

 

INÉRCIA? 

O poder jurisdição só se manifesta se houver provocação, o exercício do direito de ação. Ao provocar esse poder 

jurisdicional exercermos o direito de ação, movemos uma ação provocando o poder jurisdicional, instalando o 

processo. Pedimos a ele uma sentença que declare o direito do autor e as consequências dessa ação. 

 

Juiz – Autor – Réu: juiz sempre no topo! O juiz sempre estará acima deles e à mesma distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O juiz tem o poder!!! Ele decide, manda, determina, autoriza, defere ou indefere, dá provimento, nega 

provimento, pois está investido de poder. Ele não requer nada, ELE PEDE, DETERMINA, ORDENA. 

 

Depois da ação, temos que buscar a satisfação desse direito... 

Se o autor pedir que o réu pague R$, o juiz deve condenar o réu a pagar (Livro I). Agora com essa sentença 

começamos uma relação de novo, no qual provocamos a atividade jurisdicional para satisfação do direito 

reconhecido (Livro II do CPC). 

 

Juiz – Executado – Executante 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mas vamos super que a mulher apanha do marido, tem problemas com ele e precisa de algo mais urgente, pois 

ela não pode continuar com ele, na mesma casa, vivendo o dia-a-dia = então temos a medida cautelar de 

separação de corpos – Cautelar! 

 

 

 

 

 

 

Em relação às alterações que tivemos, é que na primeira relação entre o Juiz, Autor e Réu, na qual teremos a 

sentença e precisamos de seu cumprimento, será na mesma fase, sem necessidade de provocar outro momento 

para o cumprimento. A sentença vai ser cumprida dentro dessa mesma relação jurídica, por meio de uma 

intimação (pois a citação já foi quando o autor pediu que citasse o réu – não tem porque termos a citação 

novamente).  

 

Desta forma, o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença estão dentro da mesma relação 

jurídica, formando então o processo sincrético (aquele que envolve esses dois momento em uma só fase). 

 

PROCESSO SINCRÉTICO = PROCESSO DE CONHECIMENTO + CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 

Ah, então não temos mais processo de execução?  



Claro que temos, mas a fase de execução fica para os títulos executivos extrajudiciais, posso ir direito no juízo 

para buscar a satisfação do meu direito, sem precisar da fase de conhecimento, afinal ele já é um titulo executivo 

podendo ser exigido desde logo. 

 

Essas alterações não atingiram a fase cautelar, pois esta se manteve. 

 

Projeto do Novo Código 

Se Maria moveu uma ação de divórcio em face do João e há uma situação de perigo e a Maria quer que João seja 

retirado do vínculo material, porque Maria precisaria da fase cautelar para isso e não no mesmo processo?  

É isso o que vem acontecendo, os advogados vem pedindo a separação com tutela antecipada, por causa do 

parágrafo 7° do art. 273 o pedido cautelar, pedido de conhecimento será feito naquela primeira relação formada 

(Juiz – Autor- Réu), a tendência é essa!! Não precisar mais de uma outra fase para proteger-se da situação de 

perigo. 

 

DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS CAUTELARES E PROCESSO CAUTELAR 

Processo é uma medida jurídica que se instaura entre o sujeito. 

Medida cautelar é a providência, o que deverá ser feito, é o arresto, separação de corpos, busca e apreensão.  

 

Mas tem alguma utilidade? Sim! 

A atividade jurisdição só se instaura se houver provocação, então o processo cautelar só se instaura se houver 

provocação, assim o juiz não pode instaurar o processo de ofício.  

 

Mas e a medida cautelar, pode ser de ofício? 

Sim! Uma situação de dano, difícil reparação, o juiz toma a iniciativa de determinar uma providência, poderá ser 

de ofício e determinar um medida cautelar. 

 

 

 

 

 

 

 

A MEDIDA CAUTELAR É CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE NO PROCESSO CAUTELAR = MENTIRA!  

A medida cautelar pode ser concedida no processo de conhecimento, execução e cautelar. Não é exclusiva do 

processo cautelar. 

 

PREVISÃO LEGAL 

Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares 

sem a audiência das partes. 

 

“sem audiência das partes” – se nenhuma parte requerer, ele de oficio poderá determinar as medidas cautelares 

dentre de qualquer processo. 
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PROCESSO CAUTELAR é a relação jurídica processual dotada de procedimento próprio, que se instaura para a 

concessão de medidas cautelares. 

 

MEDIDA CAUTELAR é a providência jurisdicional protetiva de um bem envolvido no processo. 
 



 

CARACTERISTICAS DAS CAUTELARES 

Autonomia: petição inicial, parte contraria chamada a se defender e ao final sentença no processo cautelar. 

O resultado do processo cautelar pode ser diferente do processo principal, ou seja, o juiz pode indeferir uma 

medida cautelar sem prejuízo do que diz o principal. 

 

Art. 810: O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, 

salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor. 

 

Na primeira parte está presente a autonomia do processo cautelar, o juiz pode indeferir a medida cautelar, não 

conceder a medida cautelar, sem interferir no processo principal.  

 

COSTA MACHADO -> Não só o indeferimento da medida não influi no julgamento do pedido principal, como 

também o deferimento. Então se a medida cautelar foi deferida quer dizer que o principal seja julgado 

procedente? Não! 

 

Acessoriedade: processo cautelar se encerra, mas depende do resultado final do principal. Por ser autônomo, não 

tira sua característica de acessório. 

 

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

dependente. 

 

Instrumentalidade 

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

dependente. 

 

O processo cautelar é um instrumento do processo principal, pois é um meio de obter a medida assecuratória do 

resultado útil do processo principal. 

 

Análise do art. -> em primeiro, não é procedimento, mas sim processo, pois é este que se “instaura”, há um 

equívoco na redação! Segundo, temos que falar das duas caracteristicas acessoriedade e instrumentalidade estão 

previstas sem prejuízo da autonomia. 

 

Preventividade: providências a serem tomadas para evitar a lesão grave ou difícil reparação. Previne e evita!!! 

 

Urgência: temos o gênero das tutelas antecipadas, ou seja, o juiz concede o que foi pedido antes do final do 

processo, antes do momento regular de conceder a tutela. Então temos tutelas de urgência em razão da situação 

de perigo o juiz antecipa. 

 

Temos: 

1. Tutelas de urgência: antecipada e cautelar 

2. Tutela da evidência (art. 273,II) – essa não exige situação de perigo, é um comportamento do réu no 

processo que fica evidente o direito do autor e assim o juiz poderá antecipar os direitos de tutela 

 

Quais são essas tutelas de urgência?  



 

(i) Antecipada (art. 273, I): o juiz antecipa os efeitos do pedido, antes do final do processo. Vamos provar na 

petição que há uma situação de perigo. Se eu estou dizendo que é uma situação de perigo tenho que esperar 

sentença desse pedido? Esperar a citação da outra parte? Não! É urgente, não tem como esperar, tem que ser 

agora. No início do processo antes mesmo da citação da parte contrária. 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

 

(ii) Cautelar: basta a possibilidade da existência do direito que diz ter.  

 

 

Afinal qual a diferença entre elas? 

Teoricamente na cautelar eu peço uma providência diferente do pedido principal, uma providencia para garantir 

o pedido principal (ex: uma medida cautelar de arresto para garantir o pedido principal de pagamento). Já na 

antecipada eu peço o próprio pedido principal. 

 

Porém, na prática, há situações que confundem. Existe uma ação cautelar que é proposta com frequência – ação 

cautelar de sustação de protesto – assim o devedor recebe uma comunicação do cartório de protesto para pagar 

sob pena de ser protestado. O cara entende que não esta devendo nada, assim vai a juízo pleitear ação cautelar 

de sustação de protesto, o juiz pode conceder para que o protesto não seja efetivado, em seguida vai promover 

uma ação de inexigibilidade do titulo, precisando de uma sentença que declare que ele não deve. O pedido 

principal é para declarar a inexigibilidade do titulo. 

 

Agora, se no final da ação declaratória de inexigibilidade do crédito o juiz julgar procedente, posso pleitear a 

sustação do protesto como antecipação do pedido dos efeitos da inexigibilidade. 

 

Decretado o divórcio cessa os deveres do casamento e assim em decorrência do divorcio vai ocorrer uma 

separação jurídica e física de corpos, então pode pleitear a separação de corpos como antecipação do pedido dos 

efeitos do divórcio. 

 

Sumariedade da cognição: basta um conhecimento superficial para que o juiz conceda os efeitos da medida 

cautelar. Não se confunde com o procedimento sumário, que é conhecimento pleno. Encontraremos o 

conhecimento profundo quando da verificação do processo principal, não na cautelar. 

 

Provisoriedade: a medida cautelar é provisória, uma medida para garantir o resultado útil do pedido principal. 

 

Se é provisória quanto tempo vai durar?  

Vai durar enquanto durar o (i) processo principal ou (ii) até que uma medida definitiva a substitua ou (iii) até que 

um fato superveniente a torne desnecessária ou (iv) até 30 dias. 

 

Quais são essas possibilidades dos 30 dias? 

Art. 806: Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida 

cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. 



 

Se for proposta uma ação cautelar antes da ação principal vai começar a fluir o prazo de 30 dias contatos da 

efetivação da medida e dentro desse prazo o requerente vai ter que promover a ação principal, SOB PENA SE NÃO 

TER OS EFEITOS DA MEDIDA. 

 

Art. 808: Cessa a eficácia da medida cautelar: 

I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806; 

Ex: o juiz concedeu a separação de corpos. 

Quanto tempo vai durar? Ate final do processo principal.  

Qual medida definitiva a substitua? O divórcio.  

Fato superveniente? A morte ou reconciliação. 

 

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

 

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito. 

 

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo 

fundamento. 

 

 

Revogabilidade: a qualquer tempo as medidas cautelares podem ser revogadas, modificadas ou substituídas. 

 

Art. 807: As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo antecedente e na pendência do 

processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou modificadas. 

 

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a medida cautelar conservará a eficácia durante o período 

de suspensão do processo. 

 

Substituição  

Art. 805: A medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela 

prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para 

evitar a lesão ou repará-la integralmente.  

 

O novo projeto mantém essas hipóteses de revogação, modificação e substituição, desde que seja com decisão 

fundamentada.  

 

Hoje, essa decisão do juiz precisa ser fundamentada ou não?  

Lógico que precisa, toda decisão precisa de fundamentação, não é porque hoje o Código diz expressamente que 

precisa ser fundamentada, que antes não precisava. Isso é essencial para saber os motivos da concessão ou não 

da medida e um possível recurso. 

 

Inexistência de coisa julgada: inexistência de coisa julgada material! Porque é a existência de coisa julgada é 

exigida no processo principal. Até porque no processo cautelar poder ser renovada seu pedido, por não ser coisa 

julgada. 

 



Temos exceção?  

Sim, Art. 810: O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, 

salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor. 

 

Ex: proposta uma ação cautelar antes da ação principal, no processo cautelar o juiz verificou a prescrição ou 

decadência e decreta isso.  

 

Em que tipo de pronunciamento judicial? Sentença! Ok! 

 

Ao decretar a prescrição ou decadência na sentença é com ou sem resolução do mérito? Com resolução do 

mérito, ou seja, é verificada coisa julgada material, evitando a propositura da mesma ação, com as mesmas partes 

e causa de pedir. 

 

Analisando o art. 810: autonomia do processo cautelar e inexistência da coisa julgada material no processo 

material, porém, temos a exceção de que se o juiz declarar a prescrição ou decadência ai sim teremos a coisa 

julgada material. 

 

Fungibilidade: se o cara pleitear tutela antecipada e o juiz entender que é um cautelar ele vai conceder como 

cautelar e vice-versa. 

 

Marcos Vinicius Gonçalves: consiste na possibilidade de o juiz conceder a medida cautelar que lhe parece mais 

adequada para proteger o direito da parte, ainda que não corresponda aquela que foi pedida. Ex: o requerente 

pediu a busca e apreensão do prontuário no hospital e o juiz entende que não é o caso de apreender, mas apenas 

ver lá e tirar cópia, ou seja, a exibição. Pode? Sim! Se ele entender sim. 

 

Luiz Guilherme Marinoni: quem pode mais, pode menos. Se o juiz pode de ofício determinar um medida cautelar 

poderá ele determinar a medida que entende mais adequada. 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO - Adequação e suficiência 

Art. 805: A medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela 

prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para 

evitar a lesão ou repará-la integralmente. 

 

Autoriza que o juiz de ofício ou a requerimento da parte possa determinar a substituição da medida por outra 

menos gravosa ou prestação de caução. 

 

De qualquer forma a tutela que conceder deve estar presente os pressupostos daquela tutela que ele concedeu. 

 

 

Pressupostos/ condições específicos das cautelares 

 



- Periculum in mora (art. 801, IV): probabilidade da ocorrência de dano irreparável ou difícil reparação. Assim, não 

basta a mera possibilidade, é necessário a probabilidade, comprovar essa probabilidade. 

Ex: é possível que esse prédio caia? Sim. É provável que caia? Não. 

 

Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará: 

IV - a exposição sumária do direito ameaçado e o receio da lesão; 

 

 

- Fumus boni juris (art. 801, III): aqui basta a possibilidade da existência do direito invocado pelo requerente. 

Ex: em uma ação cautelar de sustação de protesto, perículo em mora, como vai fazer a prova da probabilidade de 

dano irreparável ou difícil reparação, basta cópia da intimação do cartório de protesto. Além disso, na petição 

dirá que não pagou nada porque não houve prestação de serviço e não deve nada e, posteriormente, uma ação 

declaratória de inexistência. 

 

Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em petição escrita, que indicará: 

III - a lide e seu fundamento; 

 

 

Colocamos o art. 801, que contempla requisitos da petição inicial. Então nossa petição inicial da ação cautelar o 

requerente tem que narrar a situação de perigo, qual a probabilidade da ocorrência do dano irreparável ou difícil 

reparação e ainda indicar qual a ação que será proposta (ação de divórcio – precisa dizer qual a principal será 

proposta). 

 

Ok! E se a minha inicial não contiver esses requisitos? 

O juiz poderá: 

(i) Emendar a petição inicial ou; 

(ii) Indeferir a petição inicial: se o juiz indeferir vai extinguir o processo cautelar, será sem resolução de mérito. 

 

Depois do juiz ver que está tudo certo, o juiz verificará se é o caso de conceder a medida cautelar. Julgará 

procedente o pedido cautelar, porém, se entender que não há a possibilidade do direito do requerente, julgará 

improcedente o pedido cautelar. 

 

Se o juiz julgou o pedido ele vai extinguir o processo cautelar com ou sem resolução do mérito?  

Com resolução do mérito. No processo principal o juiz vai julgar o pedido principal, o mérito principal, aqui no 

processo cautelar ele vai julgar o pedido cautelar, o mérito cautelar. A lide principal, pedido principal é lá no 

processo principal, aqui vai julgar o cautelar. 

 

PODER GERAL DE CAUTELA OU PODER CAUTELAR DO JUIZ 

O atual CPC contempla diversas medidas cautelares, diversas ações cautelares nominais (arresto, busca e 

apreensão). Mas não há como prever todas essas situações. Por isso que confere o poder geral de cautelar do juiz 

para adotar outras medidas protetivas. 

 

O poder geral de cautela + fungibilidade dá ao juiz ampla possibilidade de tomar as providencias adequadas para 

afastar o perigo iminente. Nem por isso haverá a discricionalidade, pois a tutela não é concedida por razões de 



conveniência e oportunidade, devendo o juiz, ao concedê-la, FUNDAMENTAR, ESCLARECER, explicando o porque 

lhe pareceu a mais adequada para aquela situação. 

 

Quais as formas de manifestação nesse poder geral de cautela? 

(i) De oficio (art. 797) ou; 

Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem 

a audiência das partes. 

 

Aqui não se fala no processo cautelar, porque nele terá sido formulada a pretensão cautelar. Botamos em jogo, 

então, a concessão de medida cautelar quando não requerida em processo de conhecimento e de execução. 

Parece que o sistema de proteção criado pelo poder geral de cautela e pela fungibilidade entre as tutelas de 

urgência só ficará completo se o juiz puder, verificando que o provimento jurisdicional corre risco, conceder a 

tutela protetiva. 

 

Desta forma, caso verifique que o provimento corre risco, pode conceder a tutela cautelar, ainda que não 

requerido pelo autor. 

 

(ii) De forma provocada (propositura de ação cautelar inominada).  

 

- a tutela pode ser concedida desde que haja em curso um processo e enquanto o provimento jurisdicional 

postulado estiver correndo risco. Se a urgência for extrema, e não há tempo hábil para o ajuizamento do processo 

principal, poderá aforar ação cautelar preparatória, postulando a liminar sem a ouvida da parte contrária. O 

processo cautelar ainda pode ser ajuizado incidentalmente. 

 

- a tutela cautelar pode também ser requerida no bojo do processo de conhecimento ou de execução,e a 

qualquer tempo. No de conhecimento o limite é o transito em julgado da sentença. Mesmo na fase do recurso é 

possível postulá-la, tanto que o art. 800, § único estabelece que nesse caso deve ser ajuizada no TRIBUNAL. 

Depois do transito em julgado no processo de conhecimento, ainda será possível requerer a tutela cautelar para 

proteção do provimento executivo. 

 

 

Então temos a ação cautelar nominada, aquela que o legislador prevê e também as ações cautelares inominadas, 

aquelas não previstas. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS CAUTELARES 

 

A) Quanto ao momento da propositura, art. 796 (contemplando a acessoriedade e instrumentalidade): 

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

dependente. 

 

- Preparatórias ou antecedentes: propostas antes da ação principal 

 

- Incidentais: proposta durante a tramitação do processo principal 

 



B) Quanto ao objeto: segundo a finalidade, quanto ao objetivo. 

Diante de uma situação de perigo três necessitados poderão surgir, necessidade de segurança quanto: 

(i) A prova; 

(ii) Aos bens; 

(iii) As pessoas.  

 

 

Quanto à natureza: 

- Procedimentos cautelares com natureza de jurisdição contenciosa: o juiz ao final profere uma sentença que 

julga procedente ou improcedente. 

 

- Procedimentos cautelares com natureza administrativa: aqui o juiz as vezes não profere sentença. 

*medidas submetidas apenas ao regime procedimental cautelas, é uma administrativa satisfatória. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES CAUTELARES 

- Típicas ou nominadas (art. 813 a 888) 

 

- Atípica ou inominada (art. 798 – poder geral de cautela) 

*ação cautelar para requerer a sustentação do protesto é inominada 

 

Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá 

o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, 

antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 

 

 

 

SEMELHANÇAS E DISTINÇÕES COM A TUTELA ANTECIPADA 

SEMELHANÇAS -> ambas, antecipada e cautelar, são espécies de tutela de urgência, ambas são provisórias (assim 

podem ser revogadas, ampliadas, modificadas, substituídas). Ambas se submetem a uma cognição sumária 

(conhecimento superficial). Ambas tem natureza executiva latu senso, ou seja, seja uma ou outra, o juiz 

concedeu, deferiu, executa-se de pronto a tutela, a medida. 

 

 

DISTINÇÕES 

(i) Assecuratória x satisfativa: a cautelar busca preservar o direito então é assecuratória, visa assegurar o 

resultado útil do pedido principal, já a antecipada é satisfativa. 

 

(ii) De ofício x requerimento: a cautelar o juiz poderá determinar de ofício (art.797), já a antecipada, em 

principio, e até em razão do texto, somente mediante requerimento (“juiz a requerimento da parte poderá”). 
 

Art. 797. Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares 

sem a audiência das partes. 

 



 A CF, nas relações de família, o juiz tem o dever de tutelar a família e assim deverá determinar qualquer 

providencia que tenha por objetivo tutelar a família, em razão com a responsabilidade -> isso é uma posição do 

Prof. Da casa. 

 

Relativamente ao novo projeto do CPC: A tutelar cautela pode ser concedida de ofício, já a antecipada não 

(implicitamente), somente por requerimento. 

 

O projeto do novo CPC, versão senado, contempla o conceito – são medidas satisfativa as que visam antecipar ao 

autor, em todo ou em parte, os efeitos da tutela pretendida. Já são medidas cautelares as que visam a afastar 

riscos e assegurar o resultado útil do processo -> mas não é o mesmo que da Câmara! O projeto na versão câmara 

não contempla mais esses conceitos, diz que o código não precisa de conceitos, mas são precisos para 

entendermos. 

 

 

TUTELA DA EVIDÊNCIA 

ESTÁ NO PROJETO. ART. 273, II 

Porque tutela da evidencia? Porque há evidencias no processo que levam á convicção que o autor tem o direito. 

 

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 

no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

 

 

20.02.2013 

 

COMPETÊNCIA 

Regras de competência para o processo cautelar. 

 

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz competente 

para conhecer da ação principal. 

 

Parágrafo único. Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal 

 

 

 

 

 

 

Principal: Auto – Réu – Juiz 

Cautelar: Requerente – Requerido – Juiz 

 

Vamos endereçar a cautelar incidental ao mesmo juiz da ação principal e requerer a distribuição por 

competência. 

 



Agora o inverso, vamos promover uma ação cautelar preparatória, qual será o juízo? 

A pergunta é qual o juízo competente para propor a ação principal e esse será o juiz. 

 

Ex: Separação cautelar de separação de corpos e depois um da divórcio. Pergunto qual o competente para o 

divorcio. Art. 100, I diz que é o foro da residência da mulher. 

 

Art. 100. É competente o foro: 

I - da residência da mulher, para a ação de separação dos cônjuges e a conversão desta em divórcio, e para a 

anulação de casamento 

 

O que temos que ter em mente é que o processo cautelar é acessório do principal. Então, onde vai o principal vai 

o acessório. Assim, os autos do processo cautelar vão ser apensados ao principal e o juiz que decidir um vai 

decidir o outro. Entre os dois processos instaura-se vínculo de competência funcional de caráter absoluto 

(significa dizer que não pode ser modificado). 

 

Juízo prevento – instaura-se o vinculo da prevenção. 

Juízo da prevenção é regra de competência! O primeiro processo que for instaurado trona o juiz prevento para o 

segundo. Se promover primeiro a cautelar, o juízo estará prevento para a ação principal. 

 

 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA 

Deverá ser oposta exceção de incompetência no prazo da resposta – 5 dias – art. 802 e 304 e 314, CPC. 

Temos regras de caráter absoluto (não pode ser modificada e gera nulidade) e os relativos (que se não for arguida 

a incompetência logo, será prorrogada). Se for de caráter absoluto: preliminar da contestação ou a qualquer grau 

pelas partes ou de ofício. Já a relativa se verifica, se oferece exceção, por meio de exceção é que de deduz a 

competência relativa. 

 

Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 

Parágrafo único. Conta-se o prazo, da juntada aos autos do mandado: 

I - de citação devidamente cumprido; 

II - da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

 

Art. 304. É lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a incompetência (art. 112), o impedimento 

(art. 134) ou a suspeição (art. 135). 

 

Art. 314. Verificando que a exceção não tem fundamento legal, o tribunal determinará o seu arquivamento; no 

caso contrário condenará o juiz nas custas, mandando remeter os autos ao seu substituto legal. 

 

 

POR MEIO DA EXCEÇÃO É QUE PODE SER DEDUZIDA A COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO! 

 

 

Apesar do que analisamos no art. 802, temos a exceção do art. 297. 

 



Art. 297. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, 

contestação, exceção e reconvenção. 

 

Neste prazo de 5 dias o requerido tem que apresentar a contestação sob pena de revelia e pelo art. 297 

apresenta nos 15 dias, o que aconteceu no processo?  

Se ele ofereceu a contestação e não a exceção precluiu e prorrogou-se a competência do juízo. Assim, se quiser 

deduzir a incompetência do juízo deverá fazer no prazo de 5 dias, caso contrário prorroga-se a competência do 

juízo. 

 

Caso não conteste e apresente a exceção no 15° dia -> já aplica-se os efeitos da revelia. Temos a revelia de ordem 

material (presume-se verdadeiros) e ordem formal (já pode ter o julgamento antecipado). 

 

Oferecida a exceção de incompetência o processo será suspenso em razão da exceção, até que o juiz decida a 

exceção. Se ele entender que é competente continuará, se entender que incompetente fará a remessa para o juiz 

competente. Se suspendeu no 5° dias, quantos dias temos de prazo para contestar? 1 dia. Contamos a partir da 

intimação da decisão da exceção para apresentar a contestação. 

 

A ação principal foi proposta, réu citado, contestou e não ofereceu exceção, posteriormente foi proposta ação 

cautelar incidental, pode o requerido propor a exceção? Não, pois o juiz já está prevento e prorrogou-se a 

competência dele para o julgamento da cautelar. Sempre tem que ser arguida no primeiro momento, na primeira 

oportunidade. 

 

Competência do Tribunal, art. 800, §único: interposto o recurso a medida cautelar deve ser requerida no 

tribunal. 

 

Qual é a hipótese?  

Temos um processo principal e no seu andamento foi interposto recurso, assim os autos desse processo vão para 

o Tribunal, ai se fomos promover uma ação cautelar vai ser proposta no Tribunal, justamente por conta do vinculo 

funcional absoluto! 

 

Qual tribunal? 

Tribunal competente para julgar o Recurso. 

 

Todo e qualquer recurso tem o condão de determinar a remessa para o Tribunal?  

Não, o agravo retido, por ex, fica retido nos autos do processo principal. Agravo de instrumento, também não 

desloca. Embargos de declaração serão julgado pelo próprio juiz que proferiu decisão. 

 

AÇÃO CAUTELAR PERANTE O STF E STJ 

É possível ajuizar uma ação cautelar perante o STF ou STJ? Sim, se há um processo principal em andamento e foi 

interposto recurso especial ou extraordinário, devo ajuizar a cautelar ao STF ou STJ. Porém, o STF sumulou n° 634 

que só vai haver o deslocamento da competência da cautelar para o STF ou STJ quando o recurso tiver sido 

passado pelo juízo de admissibilidade. Em parte eles tem razão, visto que interposto um dos recursos não vai de 

submete o juízo de admissibilidade o juízo a quo? Sim! se eles decidir foi indeferir no juiz de admissibilidade, os 

autos não serão remetidos ao Tribunal. 

 



Súmula 634, STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo 

a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. 

 

 

Espécies de procedimentos cautelares 

Temos a cautelar comum (art. 800 ao 811) e específicas (art. 813 a 887). 

 

As ações cautelares típicas ou nominadas do art. 813 a 887 se submetem ao procedimento cautelar específico, já 

as nominadas do art. 888, o legislador não atribuiu procedimento próprio assim observam o procedimento 

comum. Já as atípicas ou inominadas observam o procedimento cautelar comum. 

 

Art. 888. O juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência da ação principal ou antes de sua propositura: 

I - obras de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente apreendida; 

II - a entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos; 

III - a posse provisória dos filhos, nos casos de separação judicial ou anulação de casamento; 

IV - o afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais; 

V - o depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores ou curadores, ou por 

eles induzidos à prática de atos contrários à lei ou à moral; 

Vl - o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal; 

Vll - a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita; 

VII - a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita que, no interesse da criança ou do adolescente, 

pode, a critério do juiz, ser extensivo a cada um dos avós;  

Vlll - a interdição ou a demolição de prédio para resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse público. 

 

Pulamos o art. 812: diz que deve ser aplicados as normas de procedimento cautelar comum, nos procedimentos 

específicos. Todas as normas dos procedimentos comum aplicam-se a todos procedimentos cautelares 

específicos? Vimos que o § único do 800 que interposto o recurso desloca-se a competência para o Tribunal, esta 

regra de competência do único aplicam-se a todos os procedimentos cautelares específicos? Não!!  

 

 

TEMOS DUAS EXCEÇÕES 

1. O art. 853 “da ação cautelar de alimentos provisionais” diz que ainda que os autos do processo principal 

estejam no tribunal os alimentos provisionais serão requeridos no juízo de 1° grau de jurisdição, ou seja, não se 

aplica a regra do § único do 800.  

 

Art. 853. Ainda que a causa principal penda de julgamento no tribunal, processar-se-á no primeiro grau de 

jurisdição o pedido de alimentos provisionais. 

 

2. E não só essa, também temos a questão da “ação cautelar de atentado”, art. 880, § único. 

 

Art. 880. A petição inicial será autuada em separado, observando-se, quanto ao procedimento, o disposto nos 

arts. 802 e 803. 

Parágrafo único. A ação de atentado será processada e julgada pelo juiz que conheceu originariamente da 

causa principal, ainda que esta se encontre no tribunal 

 



3. Também temos outro exemplo, art. 802: qualquer que seja o procedimento cautelar o requerido vai ser 

citado para contestar no prazo de 5 dias. Em todos os casos de cautelar o requerido vai ser citado para 

contestar? Não! 

 

Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. 

Parágrafo único. Conta-se o prazo, da juntada aos autos do mandado: 

I - de citação devidamente cumprido; 

II - da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

 

 

SÓ APLICAREMOS SE NÃO TIVER INCOMPATIBILIDADE!!! 

Regras do procedimento comum subsidiário aos procedimentos específicos só se não tiver incompatibilidade! Por 

se tiver incompatibilidade de norma geral com especial, prevalece a especial!!! 

 

27.02.2014 

 

Procedimento comum cautelar 

Art. 800 (regras de competência) ao 801 (requesitos da petição inicial). 

Porém, nos requisitos do art. 801, falta o pedido, requerimento de citação valor a ser atribuído na causa, então 

não são suficientes para preencher uma petição inicial, devendo ser somado com os requisitos art. 282. 

 

 

Requesitos intrínsecos  

Art. 282. A petição inicial indicará: 

 

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

IV - o pedido, com as suas especificações; 

V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 

VII - o requerimento para a citação do réu. 

 

 

 

 

 

Temos nossa petição inicial e vamos distribuí-la, o que pode acontecer? 

 

1) O juiz vai analisar e poderá de pronto indeferir (art. 295) é uma sentença e assim cabe o Recurso de Apelação 

(art. 296). 

 

Art. 295. A petição inicial será indeferida: 

I - quando for inepta;  



II - quando a parte for manifestamente ilegítima;  

III - quando o autor carecer de interesse processual;  

IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o);  

V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da 

ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal;  

Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284. 

 

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, reformar sua decisão.  

Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal 

competente 

 

 

2) Pode ser que analise e perceba que está faltando algo e assim pode pedir para emendar a petição (art. 284). 

 

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a 

emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

 

3) Apreciar o requerimento para que o juiz conceda de pronto a medida cautelar liminarmente. Art. 804: 

 

Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, 

quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer. 

 

- O juiz poderá designar uma audiência de justificação prévia, na qual o requerente produzirá prova oral para 

convencer o juiz previamente de conceder a medida cautelar sem citar o requerido, sem a presença dele. Mas 

vamos supor que o juiz queira que o requerido também compareça na audiência, para ouvir e decidir se concede 

ou não a medida liminarmente. Isso pode? Sim! Lembrando que o Juiz determina, mandar intimar o requerido, 

ocorrendo prova oral. Depois dessa audiência o juiz vai decidir se concede ou não a liminar. 

 

- Poderá condicionar o requerente que preste caução, garantia para resultado útil de eventual pedido de 

indenização que será formulado pelo requerido. Caução é uma contracautela, para conceder outra cautela e 

garantir a eventual indenização. Prestada a caução ele defere, não presta ele indefere. 

 

- Poderá deferir ou indeferir a concessão da liminar: quais espécies de pronunciamento que defere ou indefere? É 

uma decisão interlocutória que comporta o agravo de instrumento (não o retido). Só que o agravo de 

instrumento não tem efeito suspensivo, mas o III do art. 527 diz que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao 

agravo ou conceder a antecipação total ou parcial da tutela recursal.  

 

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator: 

III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 

 



Se o juiz deferiu a medida cautelar liminarmente, quem vai agravar? É o requerido, requerendo o efeito 

suspensivo ao relator para que essa medida não seja executada. Se for indeferida quem vai agravar é o 

requerente, mas o requerente não vai requerer efeito suspensivo, mas sim o efeito ativo.  

 

O que consiste esse efeito ativo? O relator conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O requerente 

agravou, formulou um pedido no agravo, para o tribunal reformar a decisão de indeferimento para deferir 

liminarmente a medida cautelar, se requer, então, ao relator a antecipação dos efeitos desse pedido, para que ele 

conceda a liminar. 

 

Vamos partir do ponto que a medida liminar foi concedida liminar, assim será expedido o mandado executivo da 

medida cautelar. 

 

Art. 802: 

- conta-se o prazo da juntado dos autos do mandado de citação devidamente cumprido 

- da execução (e citação) da medida cautelar concedida liminarmente ou justificação prévia 

 

Não vai haver citação?  

Sim! A citação é imprescindível, sob pena de nulidade do processo,  justamente para validá-lo. Tem que haver a 

citação, não só executar a medida. 

 

Em todos os procedimentos cautelares será necessário oferecer contestação? Não, temos alguns processos 

cautelares que não são contestados, protesto, notificação, interpelação e justificação. 

 

A RECONVENÇÃO E PEDIDO CONTRAPOSTO É INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO CAUTELAR!!! 

 

Nomeação a autoria – consertar o polo, retificar o polo passivo da demanda. As partes do processo cautelar tem 

que ser as mesmas do processo principal, porque não corrigir agora o processo cautelar? É evidente que só 

poderá se verificar na ação cautelar preparatório.  

 

Assistência – porque não permitir que terceiro? Então pode!!! 

 

Denunciação – não 

 

Oposição – não 

 

Contestação 

Requerido foi citado, comparece e apresenta contestação. Se tiver prova a ser produzida, o juiz pode designar 

audiência no processo cautelar. Se não houver provas a serem produzidas podem julga antecipadamente a lide. 

 

Pode ser que o requerido não conteste, verificando a revelia, podendo produzir efeitos. Quais efeitos? Art. 803. 

 

Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 

alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias 

 

- MATERIAL: presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente. 



- PROCESSUAL: final do art. 

 

Esses efeitos da revelia encontrados no processo cautelar,  alcançam o processo principal?  

Não, art. 810. A revelia será só no processo cautelar, não se estendendo ao principal. 

 

Art. 810. O indeferimento da medida não obsta a que a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, 

salvo se o juiz, no procedimento cautelar, acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor. 

 

 

Recurso de Apelação, será recebido em qual efeito? 

Será proferida uma sentença que caberá recurso de apelação e este é recebido apenas com efeito devolutivo. 

 

Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito 

devolutivo, quando interposta de sentença que: 

IV - decidir o processo cautelar 

 

Os autos do processo cautelar serão apensados aos autos do processo principal. Poderia o juiz decidir em uma 

única sentença os dois processos? Sim e é o que mais acontece por questão de economia. Nada impede que ele 

decida em uma única sentença os dois processos. Se isso acontecer, comporta uma única apelação. Mas essa 

apelação no que tange ao processo cautelar deverá ser recebi só no efeito devolutivo, ainda que no processo 

principal ela seja recebida no duplo efeito. 

 

Se não apelar de todo o conteúdo da sentença, tchau!!! Não devolver aquela matéria. 

 

ATENÇÃO: três hipóteses de conteúdo dessa sentença. O juiz deferiu a medida cautelar liminarmente e ele foi 

executada, contestou, produziu prova, mas o juiz não muda de opinião. 

- julgar procedente o pedido cautelar e declarar subsistente a medida cautelar executada; 

- julgou improcedente o pedido cautelar e revogar a medida cautelar concedida; 

- não concedeu a liminar, ouviu a parte contraria, prova, julgar procedente o pedido cautelar e determinar a 

expedição do mandado executivo da medida liminar. 

 

 

06.03.2014 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

Afinal, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo? Sim! 

 

Aqui estamos tratando de responsabilidade civil, da responsabilidade do requerente em face do requerido. 

 

Qual a natureza dessa responsabilidade? 

Temos uma classificação que temos a responsabilidade civil subjetiva (culpa, negligencia, imperícia...) e 

responsabilidade civil objetiva (elementos objetivos). Aqui na responsabilidade civil prevista no art. 811, temos a 

responsabilidade objetiva. Até foi objeto para mudança para subjetiva, mas no fim não foi. 

 



Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo 

prejuízo que Ihe causar a execução da medida: 

I - se a sentença no processo principal Ihe for desfavorável; 

II - se, obtida liminarmente a medida no caso do art. 804 deste Código, não promover a citação do requerido 

dentro em 5 (cinco) dias; 

III - se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código; 

IV - se o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor 

(art. 810). 

 

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar. 

 

“sem prejuízo no disposto no art. 16” -> litigância de má-fé, então poderá ser condenado duas vezes, podendo 

haver a cumulação de condenação. 

 

Pressupostos (todos deverão estar presentes): 

 

MEDIDA EXECUTADA 

1) A medida cautelar tem que ser executada, efetivada, pois se foi tão somente deferida, não vamos caminhar. 

O juiz deferiu a separação de corpos para que o requerido seja retirado do lar conjugal, mas entre deferir e 

executar tem uma diferença de tempo, por isso que é preciso ter sido executada. 

 

ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 811 

2) Foi executada e aconteceu uma das hipóteses que estão previstos nos incisos do art. 811.  
 

I - se a sentença no processo principal Ihe for desfavorável; 

 

II - se, obtida liminarmente a medida no caso do art. 804 deste Código, não promover a citação do requerido 

dentro em 5 (cinco) dias 

 

Órgão do poder judiciário que realiza a citação, no prazo o requerente deve providenciar tudo que for necessário 

(recolher as custas de despesas) para que a sentença se realize; 

 

III - se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código -> 

cessão os efeitos da medida cautelar se a ação principal não foi proposta no prazo de 30 dias; 

IV - se o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor 

(art. 810). 

 

Hipótese do art. 810, inexistência de coisa julgada material, porém, se o juiz declarar a prescrição ou decadência 

será coisa julgada material. Mas lembrando que mesmo que o juiz declara prescrição ou decadência, sem a 

execução da medida, então não se cogitar a responsabilidade, somente se a medida for executada. 

 

*Ah, lembrando do Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar. 

 

DEMONSTRAR PREJUÍZO 

3) Prejuízo, o requerido deverá demonstrar o prejuízo. 



 

NEXO DE CAUSALIDADE 

4) O nexo de causalidade. Que o prejuízo experimentado foi por conta da execução da medida. O prejuízo que 

falamos nos remete não somente a hipótese de danos materiais, mas também morais. 

 

Não há necessidade de promover uma ação autônoma, nos próprios autos da ação cautelar, poderá o requerido 

cobrar essa responsabilidade do requerente, lembrando que somente quando os pressupostos estiverem 

presentes. 

 

 

ARRESTO 

Procedimento cautelar específico. Art. 813 a 821. 

 

Conceito: o arresto é a medida cautelar nominada (tipificada pelo legislador) que visa garantir a eficácia de futura 

execução por quantia certa, como também do cumprimento de sentença, tomando indisponíveis os bens 

arrestados. 

 

Estamos afirmando que o arresto é medida cautelar (diferente do processo cautelar), pois é a providência de 

bloquear bens do devedor para garantir a obrigação do devedor de pagar. 

 

Duas caracteristicas das cautelares, sem prejuízo das demais: 

(i) Prevenção: o arresto é preventivo já que elimina os riscos de frustração da futura execução. 

 

(ii) Provisoriedade: o arresto é provisório já que cede passo à penhora ou à arrecadação. 
 

Quanto tempo vai durar a medida cautelar?  

(I) Até que acabe o processo principal ou; 

(II) Até que medida a substitua, nesse ultimo é o caso da penhora por ex. 

 

Se o executado não pagou, vão ser penhorados quantos bens bastem para atingir o valor. a penhora cairá sobre 

os bens que foram arrestados. O arresto sempre será antes da penhora, pois será substituído pela penhora, por 

isso que o arresto também é chamado de pré-penhora ou arrecadação. 

 

Natureza jurídica?  

Medida cautelar de natureza constritiva, pois alcança a esfera patrimonial da parte contrária. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

- Arresto Cautelar: mediante a propositura de ação cautelar de arresto, instala-se o processo cautelar e o pedido 

é de medida cautelar de arresto. Art. 813 a 821. Mas essa medida não é exclusivamente pleiteada no bojo de 

processo cautelar, pode ser em qualquer outro tipo de processo, ver exemplo  abaixo. 

 

- Arresto Executivo: no processo de execução. Art. 653. 

No processo de execução temos a P.I, citação, arresto, penhora.  

 



Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. 

Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três 

vezes em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocorrido. 

 

- Arrestos especiais 

(i) Reserva de bens no inventário para pagar as dívidas; 

(ii) Arresto de navio ou aeronave. 

 

 

CPC PROJETADO 

Elimina as cautelares típicas, ampliando o poder geral de cautela do juiz,por meio do qual ele poderá conceder 

arrestos, sequestros e outras medidas que deixam de ser típicas. 

 

13.03.2014 

 

SEQUESTRO 

É medida cautelar que parece bem com o arresto, pois tem a apreensão de bens para garantir o cumprimento de 

uma obrigação. Mas aqui no sequestro o bem apreendido é um bem determinado, litigioso, sobre a qual as partes 

discutem ou vão discutir no processo principal a posse ou propriedade. Ao final do processo principal o bem deve 

ser entregue ao vencedor da demanda. 

 

Distinções 

No arresto são bens indeterminados, quaisquer bens passíveis de penhora, já o sequestro é de bem determinado 

ou litigioso ou pré-litigioso. 

 

Natureza? 

Medida cautelar de natureza constritiva, visto que ocorre apreensão de bens. 

 

*a apreensão de bens é a única que tem por objeto a apreensão de pessoas. 

*no arrolamento  

 

No sequestro já na petição tem que indicar os bens, porque se não souber então não será ação cautelar de 

sequestro, será outra. Aqui precisamos indicar com determinação qual é o objeto que quero. 

 

Quando a medida cautelar por meio do sequestro pode ocorrer? 

Pode ocorrer em qualquer processo, não ocorrendo somente em processo cautelar, podendo ser no de 

conhecimento e execução. 

 

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro: 

I - de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando Ihes for disputada a propriedade ou a posse, havendo 

fundado receio de rixas ou danificações; 

 



Havendo fundado receio de rixas ou danificações – danificação, dissipação, dilapidação é com relação aos bens, 

agora rixa não. Uma situação de perigo que envolve as pessoas, a coisa disputada aproxima as pessoas e entre 

elas há o perigo de rixa. 

 

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; 

 

Separação, dissolução de união estável, nessas ações se discute a partilha do bens, são as ações principais 

 

IV – as hipóteses anteriores são exemplificativas. 

 

 

PROCEDIMENTO 

Art. 812 – procedimento comum cautelar aos procedimentos cautelares específicos. 

 

Legitimidade 

Ação cautelar de sequestro pode ser proposta também pelo réu. Em regra, quem vai promover a ação cautelar de 

sequestro não esta na posse dos bens litigiosos, esta com a parte contrária. Portanto, em um processo em que as 

partes estão discutindo posse e propriedade, pode ser que a posse dos bens esteja com o autore e houver uma 

possibilidade de dilapidação, extravio, o réu também pode promover um ação cautelar de sequestro. 

 

Se o réu que ainda não foi citado, poderia promover ação cautelar de sequestro?  

Lógico que pode, afinal existem outros meio para saber da existência de um processo (sem contar que temos uma 

previsão que o comparecimento espontâneo, substitui a citação). Se há um processo em andamento pode ser 

promovida uma ação cautelar. 

 

 

10.03.2014 

 

OBSERVAÇÕES 

1. A petição inicial submete-se aos arts. 801 e 282; 

2. Admite deferimento da liminar inaudita altera pars – art. 804; 

 

Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, 

quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o 

requerente preste caução real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer. 

 

3. Exige prova documental; 

4. Concedente o sequestro qualquer pessoa pode ser nomeada depositária 

 

Art. 824: Incumbe ao juiz nomear o depositário dos bens sequestrados. A escolha poderá, todavia, recair: 

I - em pessoa indicada, de comum acordo, pelas partes; 



II - em uma das partes, desde que ofereça maiores garantias e preste caução idônea. 

 

Conseguido o sequestro é expedido um mandado que vai ser cumprido por um oficial de justiça. As duas medidas 

compreende a apreensão do bem, na sequencia gera algo exequível. O sequestro é revogável a qualquer tempo 

(medida cautelar pode ser revogada, modificada, reduzida, a qualquer tempo enquanto o processo estiver em 

andamento). 

 

 

CAUÇÃO 

Art. 826 – 838 

 

É a garantia do cumprimento de um dever ou de uma obrigação consistente em colocar à disposição do juízo bens 

ou dar fiador idôneo que assegure tal finalidade. 

 

Vem o latin “catio”, que significa prevenção ou precaução contra um dano provável. 

 

Caução tem qual natureza? Cautelar? – ela ainda vai falar. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

Quanto a origem 

- Legais  

- Negociais: partes convencionaram entre si. Por ex, hipoteca, penhor, fiança. 

- Processuais: a que se verifica dentro de um processo. 

 

Humberto Theodoro Junior: subvide a caução processual em duas espécies. As ações cautelares e as cauções 

decretadas ex ofício.  

 

Quanto à natureza jurídica 

Para evitar a ocorrência de um dano, prevenir, evitar, será sempre cautelar? Não! 

- Satisfativa: decorre da determinação do direito material. É medida satisfativa, já que a pretensão daparte é de 

simples segurança do negocio jurídico. Evitar a ocorrência de um dano, prevenir, evitar. 

 

- Cautelar: é a que se autoriza ou se ordena em razão do processo. É medida cautelar, pois objetiva resguardar 

ressarcimento de prejuízos que possam ser causados pelo efetivo exercício de ato processual. 

 

Firmado contrato de locação, locador exige garantia do locatário, essa caução ao locador prestado pelo locatário 

é cautelar? Garantir resultado útil ao processo? Não para garantir o pagamento, o direito material – satisfativa. 

 

É possível ir a juízo promover ação de caução e a pretensão do requerente ser tão somente de obter a caução! 

Portanto, uma pretensão de direito material, sem vinculação a um processo. 

 

Ex: o CC, art. 1400, caução usufrutuária, condiciona que o usufrutuário devolva a caução dada em usufruto. 

Devolvida no estado em que foi entregue. 

 



Ex: foi instituído o usufruto e usufrutuário não presta a caução. Ação para que venha prestar a caução sob pena 

de extinção do usufruto – natureza satisfativa. 

 

Ex: caução de dano infector, art. 1280/1281 – também satisfativa. 

 

Ex: caução de concurso ativo de obrigação indivisível, a coisa é indivisível, mas são vários os credores, o devedor 

poderá pagar a todos a qualquer tempo ou para um deles, neste ultimo pode exigir que o que receber preste uma 

caução para garantir que vai repassar aos demais – satisfativa. 

 

Quanto ao objeto 

- Real: recai sobre bens, coisas. 

 

- Fidejussória: prestadas por um pessoas, seja PF ou PJ. 

 

 

Formas de caução 

Art. 826 - A caução pode ser real ou fidejussória 

 

Art. 827. Quando a lei não determinar a espécie de caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em 

dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança. 

 

Na falta de previsão legal, como se poderá prestar a caução?  

(i) Depósito em dinheiro; 

(ii) Título da união e Estado; 

(iii) Pedras preciosas.  

 

*Até o penhor é real, fiança é fidejussória. 

 

A lei de locação prevê três formas excludentes: 

- Depósito de três meses de aluguel 

- Fiança 

- Figura fiança 

 

Por outro lado, a caução negocial, as partes convencionam se a lei não estabelecer a forma. Na caução processual 

ela é oferecida, determinada, mas quem vai decidir é o juiz, pois a garantia é prestada para garantir o 

cumprimento de uma obrigação, se a obrigação não é cumprida a garantia tem que ser convertida em dinheiro.  

 

Os juízes não têm aceitado título, pedras preciosas, e eles podem fazer isso?  

Podem! O art. 827, só exemplifica as forma que podem ser prestadas pela caução. 

 

Art. 828. A caução pode ser prestada pelo interessado ou por terceiro. 

A interpretação desse art., parece que esta autorizando um terceiro a participar do processo. Não é intervenção 

de terceiro que ele está falando, cuidado!  

 

A caução fidejussória é prestada pelo interessado ou por terceiro?  



Terceiro, pois não tem lógica o devedor ser fiador dele mesmo.  

 

Mas e a caução real? A caução real incide sobre bens, estes precisam ser necessariamente do devedor?  

Não, pode ser de terceiro. Assim na verdade esse art contempla a autorização de que os bens dados em garantias 

possam ser de terceiros, desde que com a autorização desses últimos. 

 

 

A ação de caução observa dois procedimentos dependendo de quem toma a iniciativa: 

 

(i) Dever de prestar a caução, obrigação de dar caução: 

 

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. 

 

(ii) De quem tem direito de exigir a caução prestada:  

 

Art. 830 - Aquele em cujo favor há de ser dada a caução requererá a citação do obrigado para que a preste, sob 

pena de incorrer na sanção que a lei ou o contrato cominar para a falta. 

 

Aqui há uma diferença expressiva nas duas formas de caução. Na ação de dar não há sanção, na ação de exigir há 

sanção, pois o requerido vai ter que prestar a caução, sob pena de extinção do usufruto por ex, que já deverá 

estar na petição inicial, já deve indicar qual deverá ser a sanção. 

 

O requerido será citado para aceitar o caução ou contestar – art. 831 

Art. 831. O requerido será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, aceitar a caução (art. 829), prestá-la (art. 830), 

ou contestar o pedido. 

 

 

CASOS DE IMEDIATO JULGAMENTO 

Art. 832. O juiz proferirá imediatamente a sentença: 

I - se o requerido não contestar; 

II - se a caução oferecida ou prestada for aceita; 

III - se a matéria for somente de direito ou, sendo de direito e de fato, já não houver necessidade de outra prova. 

 

Essa ação de caução se houver alguma divergência entre as partes do valor, quanto ao valor do bem dado como 

garantia, haverá prova pericial nesse processo. 

 

Primeira sentença 

Conteúdo da sentença de procedência – art. 834 

 



Art. 834. 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. 

 

Parágrafo único. Se o requerido não cumprir a sentença no prazo estabelecido, o juiz declarará: 

I - no caso do art. 829, não prestada a caução; 

II - no caso do art. 830, efetivada a sanção que cominou. 

 

Se for procedência será uma sentença só, se julgar procedente teremos duas sentenças. Se procedente o juiz irá 

informar: 

- valor a caucionar 

- espécie 

 

No processo iniciado pelo obrigado a prestar caução: com a petição inicial o requerente já vem prestar a caução. 

O juiz determinará que seja tomada por termo a caução oferecida, dando-a por prestada. 

 

No processo iniciado pela pessoa em cujo favor será prestada a caução: não peguei 

 

Na primeira sentença: aqui é o julgamento de procedência, tem que presta a caução nesse prazo. Ao final ele vai 

proferir uma segunda sentença, declarando se ela foi presta. Na ação de dar caução ele declara apenas não 

prestada. Já na ação de exigir é obrigação de fazer, assim declara a não prestada a caução e aplicação de 

multa/sanção que já está contemplada na primeira sentença, visto que a primeira é condenatória. 

 

Afinal, a caução não serve para nada, não usamos? Não é bem assim, tem uma área que é bem usada. Na área 

Tributária. As empresas não podem participar de licitação, contratar com o poder publica se não apresentarem a 

CND. Se a empresa estiver devendo, não poderá participar de licitação. Assim há uma saída para resolver esse 

assunto quando a empresa está devendo: 

- ir a juízo prestar uma caução no valor que está devendo, para obter uma certidão negativa com efeito de 

positiva. 

 

 

20.03.2014 

 

CAUÇÃO E AS CUSTAS 

Se exige do autor, não importa a nacionalidade, importa que não tem domicílio no Brasil, mas é intimado para 

garantir as custas e os honorários de advogado de parte contrária.  

 

Exigida do autor 

Art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da 

demanda, prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte 

contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis que Ihes assegurem o pagamento. 

Art. 836. Não se exigirá, porém, a caução, de que trata o artigo antecedente: 

I - na execução fundada em título extrajudicial; 

II - na reconvenção. 

 

Não exigida se o autor 



- tiver bens imóveis no Brasil que assegurem o pagamento; 

- nas ações de execução de titulo extrajudicial e; 

- na reconvenção – art. 836 

- se houver acordo internacional entre o BR e o Estado estrangeiro 

- autor beneficiário da justiça gratuita 

 

Isso é para impedir as aventuras no BR, mover ações aqui no BR, sem nenhum garantia, porque depois para 

cobrar as verbas sucumbenciais de Pessoa estrangeira é muito difícil. 

 

Esse tipo de caução ainda está no CPC projetado. 

 

O que se poderia alegar nessa exigência de prestação da caução para promover uma demanda? O direito de 

ação não é uma garantia CF e não está condicionando o direito? 

 

Alexandre Câmara: sobre a questão se é constitucional ou não, ele diz que é de se notar que o dispositivo do art. 

se encontra no CPC italiano, considerado inconstitucional. No direito BR a quem afirma a inconstitucionalidade do 

art. vai depender do caso concreto para analisar. É o argumento que vem sendo empregado em razão dessa 

exigência.  

 

Não tem prevalecido esse argumento da inconstitucionalidade, é assim que o novo código vai contemplar essa 

exigência. Esse exigência também esta na lei de falência, art. 97, §2°.  

 

 

REFORÇO DA CAUÇÃO 

(i) Durante a tramitação do processo a garantia prestada ficar defasada 

Art. 837. Verificando-se no curso do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da 

caução. Na petição inicial, o requerente justificará o pedido, indicando a depreciação do bem dado em garantia e 

a importância do reforço que pretende obter. 

 

Se não prestar o reforço quando precisa, será EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

 

(ii) Autor ou Recorrente desistir da ação ou recurso 

Art. 838. Julgando procedente o pedido, o juiz assinará prazo para que o obrigado reforce a caução. Não sendo 

cumprida a sentença, cessarão os efeitos da caução prestada, presumindo-se que o autor tenha desistido da ação 

ou o recorrente desistido do recurso. 

 

 

 

Qual recurso na área civil que exige a prestação da caução?  

Não conhecemos. No processo do trabalho sim. 

 

NOVO CPC 

Como ficou no projeto então? Poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a 

indicação de depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. 

 



Ex: ação de nunciação de obra nova, é um procedimento especial em que o autor conceda a liminar para 

embargar a obra que esta em andamento. Se o juiz concede essa liminar a obra fica paralisada, mas o 

procedimento prevê que o réu pode querer prosseguir a obra desde que preste caução.  

 

Como isso acontece?  

Promove uma ação de caução incidental e presta a caução e continua com a obra. Durante a tramitação do 

processo, a caução que foi prestada fica defasada e vai ter que fazer o reforço da caução, se não o fizer, qual será 

a consequência -> A obra ficará embargada novamente. 

 

Ex: art. 940, CPC, ação de embargos de terceiro, é um terceiro que não é parte em um processo em que o bem 

que é dele foi objeto de constrição processo, como o penhor. O que ele faz? Ação de embargos de terceiro para 

liberar o bem, requer a concessão de uma liminar para ser mantido na posse ou reintegrado na passe da coisa 

objeto da constrição judicial. Prestou caução e o juiz concedeu a liminar e foi reintegrado na posse do bem. com o 

tempo a caução prestada restou defasa, devendo ser reforçada, a parte contrária pleiteará o reforço e desse 

forma se não reforçada, a liminar vai ser cassada, revogada. 

 

25.03.2014 

 

BUSCA E APREENSÃO 

A busca e apreensão é medida de apreensão judicial que compreende dois atos: 

(i) Buscar/Procurar e; 

(ii) Apreender coisas ou pessoas por determinação do juiz 

 

Costa Machado: diz que só é um ato judicial. 

 

Objetivo 

Qualquer pessoa? Qualquer coisa? Não! Somente pessoas incapazes pode ser objeto da busca e apreensão. 

 

No que tange as coisas, art. 461-A, são apenas coisas móveis ou semi-moventes, pois estes possibilitam a busca e 

apreensão. 

 

Natureza jurídica 

Pode ser de duas formas: 

 

(i) Cautelar – quando for acessória de outra ação ou; 

(ii) Satisfativa – quando envolver, por ex, alienação fiduciária. 

 

*arresto apreensão de bem indeterminado para garantir o cumprimento da obrigação; 

*sequestro apreensão de bem determinado, litigioso ou pré-litigioso para garantir a entrega da coisa certa; 

*busca e apreensão, é residual, quando o objeto é pessoa, somente pode ser usada essa. 

 

Essa ação de busca e apreensão é muito empregada, seja na área de família e direitos intelectuais. 

 

Espécies de ações de busca e apreensão: 

(i) Busca e apreensão incidente destinada a cumprir uma medida cautelar; 



 

(ii) Busca e apreensão como meio executivo: essa providencia de busca, procurar, apreender e executa, no 

titulo executivo extrajudicial ou cumprimento de sentença para entregar coisa certa, art. 625 e §2° do art. 

461-A; 
 

(iii) Busca e apreensão em razão do contrato de alienação fiduciária: é ação de conhecimento, nada tem de 

cautelar, observando procedimento especial, art. 3° do Decreto-Lei 911/69; 
 

(iv) Busca e apreensão de incapazes de natureza satisfativa: uma criança que os pais estejam separado e a 

criança esta na guarda da mãe. Se ela estiver em alguma situação de perigo, maus tratos, está na miséria, o 

pai, por ex, toma conhecimento do que esta acontecendo e então quer modificar a guarda querendo que 

passe a morar com ele não mais com a mãe. Até que se decida no processo se vai ou não modificar a guarda, 

a criança vai estar submetida ainda aos maus tratos. Para agir rápido é proposta uma ação cautelar de busca 

e apreensão de incapazes (esta é a urgente) e ação principal vai ser a modificação de guarda (esta é a 

principal). 

 

A guarda criança com a mãe, um pai vai visitar a 15 dias, tira no sábado e devolve no domingo, mas tem um fds 

que ele não devolve. A mãe vai buscar e ele não quer devolver. Qual a providencia judicial para a volta do filho 

para o lar materno? A busca e apreensão de incapaz de natureza satisfativa, pois ele não vai mover uma ação 

principal, ele vai diretamente na busca do direito material que ele já tem! Não há aqui situação de perículo em 

mora, porque em verdade é de natureza satisfativa. 

 

Procedimento da busca e apreensão de incapazes de natureza satisfativa 

Ainda que de natureza satisfativa tem se adotado procedimento cautelar, mas o professor Humberto Theodoro 

Junior diz que nesse caso deve ser uma ação de conhecimento observando o procedimento comum ordinário. Só 

que não é o que vem acontecido na praxe, na prática, vem se aplicado o cautelar. 

 

Ainda nas espécies 

Busca e apreensão de autos e documentos: não se instaura nenhum processo, hoje os advogados retiram os 

autos e levam para o escritório, mas chegando no prazo eles não devolver, então o juiz expede mandado de ofício 

para essa busca e apreensão. 

 

Busca e apreensão de pessoa e coisas: procedimento específico, mas aplica-se subsidiariamente o procedimento 

comum. Precisamos dizer exatamente qual a pessoa ou coisa a ser apreendido, qual o local, para onde vai 

destinar quando houver a busca e apreensão da coisa, requerer a concessão da liminar (art. 804). 

 

Art. 841 – a justificação previa far-se-a em segredo de justiça se for indispensável. Provando quanto basta será 

expedido o mandado. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

(i) O mandado de busca e apreensão deverá ser assinado pelo juiz que emanou a ordem. 

 

(ii) Art. 842 confere aos oficiais de justiça o poder de arrombamento. O juiz deferiu a busca e apreensão 

liminarmente ou durante o processo, deverá ser cumprido. É expedido o mandado, assinado pelo juiz. para o 



cumprimento vai ser por dois oficiais de justiça (a regra é um só, aqui temos a exceção com 2 oficiais de 

justiça). Os dois oficiais vão se fazer acompanhar por duas testemunhas. Chegando ao local um deles vai ler 

em voz alta para a pessoa que os atender para entregar a coisa ou a pessoa voluntariamente. Se houver 

recusa, os dois oficiais de justiça tem o poder de arrombamento portas externas, internas, moveis, o que for 

necessário para encontrar a coisa, apreender e depositar. Qualquer dia, qualquer horária? Art. 172 

estabelece que os atos processuais serão  praticados em dias uteis das 6h ás 20h. O §2° diz que por ordem 

judicial poderá ser praticado em qualquer dia ou hora. Porém, o art. 11, CF diz que a casa é asilo inviolável, 

em que só poderá adentrar com a consciência do morador ou se for por ordem, só poderá ser durante o 

dia. Se escureceu, não poderá haver o arrombamento. 
 

Art. 842. O mandado será cumprido por dois oficiais de justiça, um dos quais o lerá ao morador, intimando-o 

a abrir as portas. 

§ 1o Não atendidos, os oficiais de justiça arrombarão as portas externas, bem como as internas e quaisquer 

móveis onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada. 

§ 2o Os oficiais de justiça far-se-ão acompanhar de duas testemunhas. 

§ 3o Tratando-se de direito autoral ou direito conexo do artista, intérprete ou executante, produtores de 

fonogramas e organismos de radiodifusão, o juiz designará, para acompanharem os oficiais de justiça, dois 

peritos aos quais incumbirá confirmar a ocorrência da violação antes de ser efetivada a apreensão. 

 
 

(iii) Só os oficiais e a testemunhas vai assinar o termo circunstanciado? Não, oficiais, testemunhas, peritos, pelo 

depositário, parte presente. 

 

Art. 843. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de justiça auto circunstanciado, assinando-o com as 

testemunhas. 

 

(iv) Se tiver apelação só será recebida no efeito devolutivo. 

 

 

 

02.04.2014 

 

EXIBIÇÃO E AÇÃO DE EXIBIÇÃO 

 

Conceito  

 

“Exibir é trazer a público, submeter à faculdade de ver e tocar. Tirar a coisa do segredo em que se 

encontra, em mãos do possuidor” (Ulpiano). 

 

Exibição é a medida cuja finalidade é a ordem judicial no sentido de que uma coisa seja trazida a público, isto é, 

submetida a faculdade de ver e tocar do requerente.  

 

Distinção de busca e a apreensão e de habeas data: 

(i) Distingue-se a exibição da busca e apreensão porque o requerente desta não se satisfaz com o mero ver e 

tocar, mas exige do judiciário a apreensão física da coisa com o fito de garantir a eficácia ou a prova de futuro 



processo. Outra diferença reside no fato de que a exibição só pode ser ajuizada como ação preparatória, limitação 

que não sofre a busca e apreensão.  

 

(ii) Difere-se também do habeas data, tendo em vista que este tem no polo passivo entidades governamentais 

de caráter público. A ação de exibição é para ver, enquanto o habeas data serve para retificar dados, pedir 

explicações, etc. Vai além da simples exibição. 

 

Que ações pode ensejar a pretensão à exibição de documentos ou coisa?  

• Ação autônoma de exibição  

• Ação cautelar de exibição  

• Ação incidental de exibição  

Na exibição a medida é de natureza conservativa e não constritiva. Não há o caráter de provisoriedade da 

medida, não que se falar em indenização por pedir a exibição e depois não promover a ação principal.  

 

A CAUTELAR DE EXIBIÇÃO É APENAS PREPARATÓRIA; E O BEM DEVE SER MÓVEL 

 

Art. 844. Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial:  

 

I - de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua ou tenha interesse em conhecer;  

 

O requerente postula a exibição não como forma de antecipar a produção de provas, mas apenas como  

meio de angariar elementos de informação para a propositura de futura ação.  

 

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor;  

ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou  

administrador de bens alheios;  

 

Documento próprio deve ser entendido como aquele cuja materialidade pertence ao requerente (ou pelo  

menos de que o requerente se diz proprietário); Já o documento comum é aquele cujo conteúdo expresso aponta  

para uma relação jurídica que envolve o requerente, embora este não seja o proprietário da sua representação  

material. O rol é exemplificativo.  

 

III - da escrituração comercial por inteiro, balanços e documentos de arquivo, nos casos expressos em lei.  

 

 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS  

Previsão: arts. 846/851 do CPC  

 

Art. 846. A produção antecipada da prova pode consistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e 

exame pericial. 

 

Art. 851. Tomado o depoimento ou feito exame pericial, os autos permanecerão em cartório, sendo lícito aos 

interessados solicitar as certidões que quiserem. 

 

 



Conceito  

É a cautelar que tem por objetivo realizar determinada prova em momento processual anterior àquele que a 

prova seria efetivamente produzida. Só pode ser prova oral ou pericial.  

  

Finalidade  

 

Resguardo da prova oral ou pericial contra a sua provável irrealizabilidade ao tempo da fase instrutória do 

processo em que a mesma há de ser produzida (Antônio Cláudio da Costa Machado) 

 

Trata-se, portanto, de verdadeiro processo cautelar antecipatório, posto que permite que antes de a ação  

de conhecimento estar ajuizada, ou antes de chegada a fase instrutória do procedimento, fique devidamente  

documentado o depoimento da parte ou testemunha ou o corpo de impressões periciais a respeito de certo fato,  

por exemplo.  

  

Objeto  

Provas: oral e pericial  

Art. 846. A produção antecipada da prova pode consistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas e 

exame pericial.  

  

a) Oral  

• Interrogatório da parte (CPC art. 342)  

 

Art. 342. O juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das 

partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. 

 

• Testemunhal (CPC arts. 407 a 419)  

 

Art. 847. Far-se-á o interrogatório da parte ou a inquirição das testemunhas antes da propositura da ação,  

ou na pendência desta, mas antes da audiência de instrução:  

I - se tiver de ausentar-se;  

II - se, por motivo de idade ou de moléstia grave, houver justo receio de que ao tempo da prova já não  

exista, ou esteja impossibilitada de depor.  

  

b) Pericial – CPC arts. 420 a 439  

  

Art. 849. Havendo fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de  

certos fatos na pendência da ação, é admissível o exame pericial.  

 

Art. 850. A prova pericial realizar-se-á conforme o disposto nos arts. 420 a 439.  

 

*É permitida na forma preparatória e incidental (apenas até a audiência de instrução).  

*Não cabe em ação de execução, tendo em vista que não pode apresentar provas. Já nos embargos à execução 

é cabível, pois este é uma ação de conhecimento.  

 


