
 
 
 
 

Medida Cautelar 
 
 - Visa assegurar o resultado útil do processo de conhecimento ou de 
execução. 
 
Características: 
- preventividade: visa evitar dano irreparável ou de difícil reparação. 
- autonomia: é um processo autônomo. Tem petição inicial, citação, 
condenação a custas e honorários, sentença. 
- instrumentalidade: é o meio pelo qual se procura resguardar o bom resultado 
do processo final. 
- urgência: junto com a tutela antecipada é uma das formas de tutela de 
urgência. 
- sumariedade de cognição: o juiz contenta-se com a aparência do direito 
(fumus boni iuris) não precisa de prova inequívoca. 
- provisoriedade. 
- revogabilidade: a qualquer momento. 
 
Cautela relativa a: 
- coisas: impedir que transfira, destrua, desvie ou grave os bens que não 
poderão ser objeto de execução (ex: seqüestro, arresto, depósito); 
- pessoas: afastamento do cônjuge do lar conjugal, guarda provisória de 
menores ou incapazes; 
- provas: garantir ao processo os meios de convencimento em risco de 
desaparecimento. 
 
Requisitos da Cautelar 
- periculum in mora 
- fumus boni iuris 
 
É possível a concessão de cautelar de ofício (diferente do que ocorre com a 
tutela antecipada) 
 
Procedimento: 
- Petição inicial: a petição inicial da cautelar deve indicar a lide e seu 
fundamento. 
- Competência: 

- cautelar incidental: proposta no juízo da ação principal. Se, por 
exemplo, a principal foi para o Tribunal, a cautelar será proposta lá. 
- cautelar preparatória: para o juízo competente para conhecer a 
ação principal 

- É possível a concessão de cautelar liminarmente. (medida inaudita altera 
partes Art. 804, CPC) 
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- perda da eficácia da medida cautelar: 
a) revogação ou modificação da medida; 
b) se não for executada em 30 dias da sua concessão; 
c) quando preparatória, não for proposta a ação principal em 30 dias da 
efetivação da medida; 
d) processo principal for extinto. 
 
O indeferimento da cautelar não obsta á parte intentar a ação principal. 
- 1 exceção: quando o juiz reconhecer desde logo a decadência ou prescrição. 
 


