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�Quando uma criatura humana 

Desperta para um grande sonho 

E sobre ele lança a força de sua alma... 

Todo o universo conspira a seu favor!� (Goethe) 

 

�Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, 

esperando resultados diferentes� (Albert Einstein) 

 

�A lucidez de certos sonhos 

que nem parecem ser reais, 

tal como faz a realidade. 

 

Entra-se neles de repente, 

não no começo, sem saber 

de onde se vem e aonde se vai, 

 

e pouco a pouco dá-se conta 

de que há um sentido nisso tudo, 

só que não está ao nosso alcance, 

 

e quando menos se imagina 

tudo termina de repente, 

tal como faz a realidade� (Paulo Henriques Brito) 
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RESUMO 
 
 

FAGUNDES, Cristiane Druve Tavares. Responsabilidade objetiva por dano processual. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2011. 
 

 

 O presente estudo tem por finalidade a análise das hipóteses objetivas de responsabilidade 

civil processual existentes no Código de Processo Civil. O tema abordado é dos mais atuais e 

relevantes, sendo, ainda, dos menos versados pela doutrina pátria, o que justifica a necessidade de 

maior aprofundamento na questão. 

A abordagem da matéria tem início pelos aspectos mais relevantes da responsabilidade 

civil, em seu viés genérico. A responsabilidade civil trata-se de tema que interessa a todos os 

ramos do direito, posto que, em regra, ao gerar prejuízo para outrem, no desempenho de qualquer 

atividade, estar-se-á diante da obrigação indenizatória. Ato contínuo, passa-se à análise do 

instituto quando o dano for causado por atividade processual. O processo, nesse contexto, 

configura-se unicamente no meio pelo qual o prejuízo a outrem é concretizado. Somente após 

estarem fixadas referidas premissas, são analisadas as hipóteses de responsabilidade objetiva 

constantes do Código de Processo Civil brasileiro. 

Para a realização deste estudo, aliou-se a análise de autores pátrios com estrangeiros, de 

forma a buscar o que de mais atualizado existe sobre a matéria em questão. Como não poderia 

ser, sempre se buscou corroborar as posições defendidas com jurisprudência dos tribunais 

brasileiros, demonstrando, pois, a atualidade do tema versado. 

É objetivo do presente estudo, portanto, uma sistematização da matéria concernente à 

responsabilidade processual objetiva. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade civil � Responsabilidade civil processual � Hipóteses objetivas 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

FAGUNDES, Cristiane Druve Tavares. Objective liability for damage proceeding. Dissertation 
(Master of Laws) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 

 

 The purpose of this present study is the analysis of objective hypotheses of the civil 

liability proceeding existing in the Code of Civil Procedure. The addressed topic is one of the 

most current and relevant ones, and also the least versed by Brazil�s doctrine, which justifies the 

necessity of further clarification on the issue. 

The approach of this topic begins by the relevant aspects of liability and its general bias. 

Civil liability is a subject that concerns all branches of law, since as a rule, by generating damage 

to another person in the performance of any activity one will be faced with the obligation of 

compensation. Immediately thereafter, civil liability is analyzed when the damage is caused by 

procedural activity. The process, in this context, is formed solely on the means by which the loss 

is carried to another. Only after the referred to assumptions are set, then the hypotheses of 

objective liability in the Code of Civil Procedure in Brazil are analyzed. 

For the accomplishment of this study, the analysis of patriotic authors came together with 

foreigners�, in a way to seek the most upgraded information on this matter. As it couldn�t be 

otherwise, defended views have always been sought to corroborate with the jurisprudence in 

Brazilian courts, therefore showing relevance of the versed topic. 

Therefore the aim of this study is a systematization of the concerning matter to the 

objective liability proceeding. 

 

 

Keywords: Civil liability � Civil procedural liability � Objective assumptions 
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INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade civil é um dos campos do direito mais impulsionados pelas alterações 

da realidade social. Trata-se sem dúvida de tema de interesse ímpar a todos os ramos do direito, 

não se limitando à seara civil. 

 

 No entanto, mesmo sendo questão igualmente inerente ao âmbito do processo, a 

responsabilidade civil processual configura-se em tema extremamente pouco versado tanto na 

doutrina nacional quanto na estrangeira1. É um dos temas mais controvertidos, atuais e, 

contraditoriamente, menos abordados. Tal fato pode ser verificado ainda com mais vigor quando 

se analisa a responsabilidade processual de cunho objetivo. 

 

 Com a dissertação ora apresentada, pretende-se desenvolver o tema da responsabilidade 

processual, a partir das regras de uma teoria geral da responsabilidade civil. Assim, de notória 

importância para as conclusões alcançadas ao longo deste estudo são as premissas fixadas no 

Capítulo 1 da dissertação. Isto porque entendemos aplicáveis, em princípio, as concepções 

fixadas no referido capítulo: conceito de responsabilidade civil; espécies de responsabilidade 

quanto ao fundamento (subjetiva e objetiva); regramento referente às mencionadas espécies. O 

diferencial será, portanto, a aplicação de tais regras aos danos causados em virtude do processo, o 

que não altera a natureza do instituto. Há que se acompanhar, somente, as disposições da 

legislação processual sobre o tema, com suas especificidades pontuais. 

 

 No Capítulo 2, o objetivo é justamente confrontar as premissas gerais do instituto da 

responsabilidade civil às peculiaridades da seara processual. Analisam-se os enunciados gerais 

que podem ser utilizados para a reparação dos danos causados em virtude do processo. 

 

                                                           
1 Tal constatação levou FERNANDO LUSO SOARES a se referir a um �habitual silêncio no que concerne à 

responsabilidade processual�, não se vendo �que esta esteja presente nos trabalhos até internacionalmente já feitos� 

(in A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 47). 
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 Nos primeiros dois capítulos, portanto, já se dá início à delimitação do tema que será 

versado com minúcias no terceiro capítulo que é o cerne deste estudo: a responsabilidade civil de 

cunho objetivo. As hipóteses referentes à responsabilidade processual subjetiva, portanto, são 

tratadas de forma apenas perfunctória, até mesmo para ressaltar comparativamente o real objetivo 

da dissertação. 

 

 No Capítulo 3, finalmente, são versadas as três hipóteses de responsabilidade processual 

objetiva constantes do Código de Processo Civil vigente. Mencionado capítulo é dividido, 

portanto, em três grandes partes: (i) responsabilidade objetiva no processo de execução; (ii) 

responsabilidade pelos danos causados na efetivação de medidas cautelares; (iii) responsabilidade 

pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios. 

 

 Ao final, serão destacadas as conclusões extraídas dos estudos realizados. 

 

 Convém, portanto, delimitar o campo de abrangência do presente estudo. 

 

 É de se advertir que aspectos referentes aos possíveis agentes causadores do dano 

processual não são objeto direto deste estudo, ainda que possa haver, indiretamente, menção a um 

ou outro ângulo de tal tema. Não se questionará, de forma direta acerca da eventual 

responsabilidade processual do juiz, do Ministério Público, dos auxiliares da justiça, dos 

advogados ou de outros terceiros envolvidos na lide. O foco deste estudo reside, pois, na 

responsabilidade das partes, pelos danos por elas causados. Igualmente excluída de pormenores 

será a responsabilidade de cunho subjetivo, lastreada em conduta culposa das partes, vez que o 

cerne do estudo está calcado nas hipóteses de mera relação de causa e efeito do dano causado 

pela conduta do agente. Idêntico tratamento excludente será dado às situações que englobam não 

propriamente responsabilidade civil, mas, sim, simples aplicações de multas ou penalidades 

processuais. Via de consequência, não serão objeto deste estudo a perda da multa de 5% sobre o 

valor da causa pelo autor da ação rescisória, que seja, à unanimidade, julgada improcedente ou 

inadmissível (artigo 494, CPC). 
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 Cumpre ressaltar que apesar de ter sido dado maior enfoque à legislação ainda em vigor, a 

cada tema tratado está sendo dada a devida atenção ao tratamento dispensado pelo Projeto de 

Novo Código Civil. 

 

Pretende-se, portanto, contribuir para o entendimento da responsabilidade processual 

objetiva, buscando-se uma sistematização da mencionada matéria. 
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1. Responsabilidade civil 

 

 1.1. A responsabilidade civil como problema de sistema aberto e dinâmico 

 

 O desenvolvimento da responsabilidade civil é um dos campos do direito mais 

impulsionados pelas alterações da realidade social. A legislação acaba por seguir sempre atrás 

dos avanços da sociedade, buscando a eles se adequar. Frequente é a criação de teses e teorias 

que não encontram respaldo na lei, mas que, em decorrência da evolução social, acabam por se 

deparar com ampla aceitação jurisprudencial e doutrinária. 

 

 Daí a pertinente observação de PAULO NADER, ao tecer comentários acerca da 

efervescência envolvida no tema da responsabilidade civil: 

 

�Tal efervescência, no âmbito do pensamento e da atividade jurídica, deriva menos do 

surgimento de outros princípios da responsabilidade civil do que da alteração do 

quadro social, onde a tecnologia, impulsionada por descobertas científicas, cria um 

mundo novo, provocando especializações (...)�2. 
 

 Trata-se indubitavelmente de questão que só pode ser adequadamente apreciada se 

considerado o sistema jurídico de forma aberta e dinâmica. 

 

 Nos termos da doutrina de MARIA HELENA DINIZ3, a palavra sistema tem origem 

grega, traduzindo o significado de tudo aquilo que é construído (syn-istemi), ou seja, uma 

totalidade cujas partes apontam para uma ordem qualquer. Atualmente, sistema traz implícita a 

ideia de reunião de elementos ou coisas. Não se trata, pois, de uma realidade, mas, sim de um 

aparelho teórico por meio do qual se pode estudar a realidade4. �Todo sistema é uma reunião de 

                                                           
2 Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 3. 
3 Lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 24-26. 
4 Assim, conclui MARIA HELENA DINIZ (Lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26) que �o 

direito não é um sistema jurídico, mas uma realidade que pode ser estudada de modo sistemático pela ciência do 

direito�. 
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objetos e seus atributos (que constituem seu repertório) relacionados entre si, conforme certas 

regras (estrutura do sistema) que variam de concepção para concepção�
5. 

 

Partindo das referidas premissas, podem-se distinguir dois tipos de sistemas: o fechado e o 

aberto. Enquanto o sistema fechado é estático e retrospectivo, pelo fato de que a eventual 

introdução de um novo elemento acarretará necessária mudança das regras preexistentes, no caso 

de se tratar de sistema aberto, será ele dinâmico e prospectivo, pois há possibilidade de que sejam 

inseridos novos elementos, sem a necessária modificação prévia de sua estrutura
6. 

 

Sobre o sistema aberto e o caráter dinâmico do direito, MARIA HELENA DINIZ ensina 

que: 

 

�O direito deve ser visto em sua dinâmica como uma realidade que está em perpétuo 

movimento, acompanhando as relações humanas, modificando-se, adaptando-se às 

novas exigências e necessidades da vida, inserindo-se na história, brotando do contexto 
cultural. A evolução da vida social traz em si novos fatos e conflitos, de maneira que 

os legisladores, diariamente, passam a elaborar novas leis; juízes e tribunais 

constantemente estabelecem novos precedentes e os próprios valores sofrem mutações, 

devido ao grande e peculiar dinamismo da vida.�7 
 

 Em se tratando o Direito de fenômeno dinâmico, as normas não são o único conteúdo 

por ele contemplado. Daí a base do Tridimensionalismo Jurídico de Miguel Reale, para quem 

�fatos, valores e normas se implicam e se exigem reciprocamente, o que (...) se reflete também 

no momento em que o jurisperito (advogado, juiz ou administrador) interpreta uma norma ou 

regra de direito (...) para dar-lhe aplicação�
8-9. 

 

Por óbvio que, quando o sistema é construído � e é sempre e dinamicamente modificável 

�, pretende-se que seja coerente e harmônico. Todavia, a imensidão de normas constantemente 

                                                           
5 Lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26. 
6 Conforme lição de Maria Helena Diniz (in Lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 25-26). 
7 Lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 72. 
8 Lições preliminares de Direito. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1976, p. 67. 
9 Com base nessas premissas, MIGUEL REALE conceitua o Direito como sendo �a ordenação heterônoma, coercível 

e bilateral atributiva das relações de convivência, segunda uma integração normativa de fatos e valores� (Lições 

preliminares de Direito. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1976, p. 67). 



18 
 

 

expedidas, em todos os âmbitos normativos, traz consigo uma realidade indisputável: 

frequentemente, o fato social estará adiante da norma posta. 

 

Dessa sorte, MIGUEL REALE aduz expressamente que: 

 

�por fundar a sua ciência positiva a partir do momento da normatividade, nem por isso 
pode o jurista perder contacto com a experiência, (...) pois é a experiência o campo 

comum no qual se encontram os destinatários das regras de direito, os seus teóricos e 

os seus operadores�10. 
 

Inseparáveis, portanto, são os elementos normativo, axiológico e fático, quando da 

formação da estrutura do direito. Assim, o jurista jamais pode se afastar da experiência jurídica, 

que nada mais é do que um problema de atualização normativa dos valores. 

 

Nesse contexto, não se trata a norma de manifestação de todo o fenômeno jurídico, sendo, 

ao contrário, apenas o momento culminante de todo o processo
11. 

 

Retira Miguel Reale da referida premissa seu entendimento acerca da relação entre 

normatividade e interpretação. Tal problemática não pode ser encarada unicamente segundo 

critérios lógico-formais. Se, nos termos do que preceitua a concepção tridimensional do Direito, o 

fenômeno jurídico pressupõe fato, norma e valor, um mesmo imperativo legal é suscetível de 

produzir consequências diversas. 

 

Assim preleciona MIGUEL REALE: 

 

�A regra jurídica não pode ser entendida sem conexão necessária com as circunstâncias 

de fato e as exigências axiológicas. É essa complexa condicionalidade que nos explica 

porque uma mesma norma de Direito, sem que tenha sofrido qualquer alteração, nem 

mesmo de uma vírgula, adquire significados diversos com o volver dos anos, por obra 

da doutrina e da jurisprudência. É que seu sentido autêntico é dado pela estimativa dos 

fatos, nas circunstâncias em que o intérprete se encontra�
12. 

 

                                                           
10 Teoria tridimensional do direito: preliminares históricas e sistemáticas. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 27. 
11 MIGUEL REALE (in Filosofia do direito. v II, São Paulo: Saraiva, 1953, p. 505). 
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Daí porque conclui o referido jurista que �a vida social apresenta uma incessante 

renovação de valores explicando a incessante renovação da ordem jurídica positiva�
13. 

 

Aplicando-se referidos preceitos à responsabilidade civil, pode-se dizer, com LOUIS 

JOSSERAND, que: 

 

�(...) a evolução da responsabilidade se tem produzido com o mínimo de intervenção 

legislativa: ela foi sobretudo obra da jurisprudência que, na França, na Bélgica e 

noutros países, tem sabido tirar partido maravilhoso dos textos e dos princípios que 

tinha à sua disposição e os tem acomodado ao gosto do dia, com uma oportunidade, 

um senso das realidades práticas e uma engenhosidade verdadeiramente admiráveis; 

graças a ela, viu-se � segunda a palavra de JEAN CRUET (...) � viu-se �o direito 

evoluir sob uma legislação imóvel� (...)�14. 
 

Trata-se, portanto, a responsabilidade civil de uma exemplificação palpável do chamado 

sistema aberto e dinâmico, sendo impossível se cogitar da formação de uma teoria unitária 

definitiva acerca dessa matéria
15. Verifica-se, com certa tranquilidade, a inserção de elementos 

novos, sem qualquer necessidade de que se remodele toda a estrutura previamente montada. 

 

Igualmente interessantes para o presente estudo são as concepções de EUGEN EHRLICH 

acerca do que ele denomina �direito vivo�. Esse doutrinador parte de noções típicas da sociologia 

do direito para defender que: 

 

�Querer aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um código 

corresponde mais ou menos ao mesmo que querer represar um grande rio num açude: o 

que entra não é mais correnteza viva, mas água morta e muita coisa simplesmente não 

entra. Se além disso se levar em conta que cada uma das leis já estava superada pelo 

direito vivo no momento em que ficou pronta e a cada dia está sendo mais superada, 

                                                                                                                                                                                            
12 Filosofia do direito. v.  II, São Paulo: Saraiva, 1953, p. 506. 
13 Fundamentos do direito. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 317. 
14 Evolução da responsabilidade civil. Revista Forense, v. LXXXVI. Fascículo 454, Rio de Janeiro: Forense, abril de 

1941, p. 559. 
15 Tal inarredável constatação fez com que ALVINO LIMA (in Culpa e risco. 1ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1963, p. 2) chegasse à seguinte conclusão, ainda nos idos da década de 1960: �a crença antiga e 

divulgada de que a teoria das obrigações e do contrato constitui a ilha inacessível à evolução, tendendo à perenidade, 

à uniformidade e à universalidade, em virtude de seu caráter científico e lógico, não resiste hoje à mais simples 

análise�. 
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então deve-se reconhecer o imenso campo de trabalho, praticamente virgem, que aqui 
se abre ao pesquisador de direito�16. 

 

Cumpre notar, entretanto, que referido �direito vivo� corre paralelamente ao chamado 

direito estatal, incluindo-se neste último até mesmo a jurisprudência, posto que, segundo ele, 

também as decisões judiciais não são aptas a fornecer um quadro completo da vida jurídica. 

 

Daí aduzir EHRLICH que: 

 

�Só uma parte mínima do que ocorre na realidade é levada diante dos órgãos estatais, 

muita coisa, por princípio ou de fato, é excluída da via jurídica. Além disso a relação 

jurídica litigiosa reflete relações bem diferentes, distorcidas, totalmente desconhecidas 

à relação jurídica amigável. (...) O método sociológico, portanto, exige que os 
resultados obtidos a partir das decisões dos órgãos estatais sejam complementados pela 

observação direta da vida�17. 
 

Por consequência, para EUGEN EHRLICH, o direito vivo está em notória contraposição 

àquele vigente diante de tribunais e órgãos estatais, podendo ser caracterizado como �aquele que, 

apesar de não fixado em prescrições jurídicas, domina a vida�18. 

 

Tal concepção é seara fértil para análise da responsabilidade civil, por ser manifesta a 

impossibilidade de regramento estatal integral da referida matéria. Trata-se de um direito vivo, 

dinâmico, visivelmente impulsionado pelas alterações sociais. 

 

Nesse sentido, defende AGUIAR DIAS que �este fato revela mais uma vez a pobreza de 

técnica em face da pujança de evolução da sociedade, exigindo a readaptação das normas 

jurídicas às situações novas�19, o que pode se dar, inclusive, sem necessária modificação 

legislativa. 

 

                                                           
16 Fundamentos da sociologia do direito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 374. 
17 Fundamentos da sociologia do direito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 379. 
18 Fundamentos da sociologia do direito. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 378. 
19 Da responsabilidade civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 14. 
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Por outro lado, tem-se igualmente que a alteração de valores objetivamente considerados 

é fonte inesgotável de modificações ou complementações das teses antecipadamente existentes 

acerca da responsabilidade civil. 

 

LOUIS JOSSERAND expressou de forma lapidar o veloz movimento evolutivo que cerca 

o estudo da responsabilidade civil, ao asseverar que �é antes de �revolução� que conviria falar, tão 

rápido, tão fulminante se evidencia o movimento que leva a teoria da responsabilidade a novos 

destinos; nessa matéria, a verdade de ontem não é mais a de hoje, que deverá, por sua vez, ceder 

o lugar à de amanhã�
20. 

 

Exemplo recente dessa constatação advém do fato de o dano moral ser largamente aceito 

� tanto em doutrina quanto em jurisprudência � antes mesmo de estar previsto normativamente, o 

que somente se deu a partir da Constituição Federal de 1988
21. Na doutrina, pode ser citado 

PONTES DE MIRANDA, que expressamente admitia, na década de 1950, a reparabilidade do 

dano moral, aduzindo que este poderia ser indenizado ou por ato que o apague ou pela prestação 

do que foi considerado como reparador22. A jurisprudência, seguindo tal crescente tendência, 

igualmente acatava a possibilidade de reparação do chamado dano moral puro, como se pode 

ilustrar pelo seguinte julgado: �A falta de repercussão patrimonial do prejuízo não tem sido 

reputada, pelo Supremo Tribunal, como obstáculo ao ressarcimento�23. 

 

Realmente, a responsabilidade civil está em constante movimento, moldando-se com 

novas feições em decorrência das recentes exigências da vida social. 

 

Nesse sentido é a lição de ANTÔNIO PINTO MONTEIRO acerca desse instituto: �o 

cumprimento dessa função dinamizadora e de modelação impõe que o direito se ofereça como 

                                                           
20 Evolução da responsabilidade civil. Revista Forense, v. LXXXVI. Fascículo 454, Rio de Janeiro: Forense, abril de 
1941, p. 548, destaque nosso. 
21 Prevê o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal: �são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação�. 
22 Tratado de direito privado. Tomo XXII: Direito das obrigações. 2 ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 216. 
23 STF, 1ª Turma, RExt 109.233-5, Relator Octavio Gallotti, j. 12.08.1986. 
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sistema aberto e dinâmico, capaz de acompanhar e, ao mesmo tempo, orientar a evolução social, 

de que ele próprio é agente ativo�24. 

 

E é justamente esse dinamismo da responsabilidade civil que faz como que, ao lado do 

estudo da norma posta pelo legislador, seja tão relevante a análise detida da jurisprudência, por 

mostrar-se como efetiva fonte inesgotável de evolução para o presente tema. 

 

A responsabilidade civil, portanto, será tratada ao longo deste estudo como problemática 

concernente a sistema aberto e dinâmico, sempre em incessante movimento, jamais inerte ou 

aprisionada no sistema normativo pátrio. 

 

 

    1.2. Noções, natureza jurídica e ensaio de conceituação 

 

 Tema dos mais relevantes para o Direito, em todos os seus ramos, é o que se refere à 

responsabilidade. Como bem advertia AGUIAR DIAS, em obra que é e sempre será referência no 

estudo da matéria em comento, �toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da 

responsabilidade�25, tratando-se, sem dúvida, de �uma das pedras angulares da ordem jurídica�
26. 

Por óbvio, neste estudo, será dado enfoque para a responsabilidade de cunho jurídico, não se 

perquirindo quanto àquelas de conteúdo moral e religioso. E, no âmbito da responsabilidade 

jurídica, limitar-se-á a análise ao estudo da responsabilidade civil stricto sensu, não sendo 

abordados aspectos penais e disciplinares possivelmente oriundos da atividade humana direta ou 

indiretamente considerada. 

 

Por ser manifestamente inerente a toda atividade humana, SERGIO CAVALIERI FILHO 

doutrina que: 

 

                                                           
24 Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. Lisboa: Almedina, 2003, p. 16. 
25 Da responsabilidade civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 1. 
26 PEDRO DE ALBUQUERQUE, in Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e 

responsabilidade civil em virtude de actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 150-151. 
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�A responsabilidade civil é uma espécie de estuário onde deságuam todas as áreas do 

Direito � Público e Privado, contratual e extracontratual, material e processual; é uma 

abóbada que concentra e amarra toda a estrutura jurídica, de sorte a não permitir a 

centralização de toda sua disciplina�27. 
 

Trata-se de tema que interessa a todos os ramos do direito, sem exceção, posto que, ao 

gerar prejuízo para outrem, no desempenho de qualquer atividade, estar-se-á diante da obrigação 

de indenizar. 

 

 Interessante a observação de PAULO NADER, quando aduz: 

 

�enquanto que outros ramos e sub-ramos do ordenamento jurídico dispõem sobre 

ordem de interesse comprometida com a produção, movimentação de riquezas e 
progresso social, como os Contratos, Coisas, Sucessões, Direito Comercial e do 

Trabalho, a responsabilidade civil gira em torno das mazelas da sociedade, ou seja, da 
prática de atos ilícitos, do descumprimento das obrigações negociais�28. 

 

 A noção
29 de responsabilidade civil está baseada na ideia de restabelecimento da 

harmonia do convívio social quebrada pela ocorrência de um dano. A busca de tal 

restabelecimento nada mais é, na verdade, do que o próprio fato gerador da responsabilidade 

civil30. 

 

 No que concerne à natureza jurídica da responsabilidade civil, MARIA HELENA DINIZ 

entende se tratar de uma sanção civil, posto que nada mais é do que a consequência jurídica 

advinda da infração a uma norma31. 

 

                                                           
27 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. xxii. 
28 Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 4. 
29 Imprescindível é a intelecção trazida à baila por MARIA HELENA DINIZ (in As lacunas no Direito. 9 ed., São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 24) quanto à diferenciação existente entre os vocábulos �noção� e �conceito�: enquanto o 

primeiro traduz a ideia de conhecimento elementar, informação, exposição sucinta, o segundo equivale à opinião, 

síntese. 
30 Nesse sentido é o entendimento de MARIA HELENA DINIZ (in Curso de direito civil brasileiro: 
responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 5). 
31 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 8. 
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 Já para SERGIO CAVALIERI FILHO, a natureza jurídica da responsabilidade civil reside 

em ser uma obrigação legal
32, vez que é a lei que determina o momento de surgimento de tal 

obrigação, bem como de seus contornos33. 

 

 Unindo os entendimentos acima mencionados, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, de 

cujo raciocínio compartilhamos, sustenta que se trata de �uma obrigação-sanção que a lei impõe 

como resultado necessário do comportamento infringente de seus preceitos�
34. 

 

Importante se faz, nesse contexto, diferenciar ônus, obrigação e dever. 

 

 Sobre a diferença entre ônus e obrigação, preceitua ARRUDA ALVIM: 

 

�A distinção que nos parece primordial é a de que a obrigação pede uma conduta cujo 

adimplemento ou cumprimento traz benefícios à parte que ocupa o outro pólo da 

relação jurídica. Havendo omissão do obrigado, este será ou poderá ser 

coercitivamente obrigado pelo sujeito ativo. Já com relação ao ônus, o indivíduo que 

não o cumprir sofrerá, pura e simplesmente, em regra, as consequências negativas do 

descumprimento que recairão sobre ele próprio�
35

. 

 

 Assim, se o devedor descumpre uma obrigação, nasce para o credor o direito de 

movimentar o Judiciário em busca do cumprimento do dever assumido. Já aquele que tem um 

ônus, e dele não se desincumbe, pode ver revertido em seu desfavor um prejuízo processual ou 

mesmo atingido seu direito material. 

 

Por outro lado, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO diferencia da seguinte forma a 

obrigação e o dever: 

 

�Este é um imperativo de conduta e consiste na imposição de fazer algo no interesse de 

outrem (...). A obrigação tem caráter estático e resolve-se em uma situação jurídica de 

vantagem consistente na vontade do ordenamento jurídico, de que um bem, atualmente 

                                                           
32 Em contraposição à obrigação voluntária, que é aquela advinda da vontade das partes. 
33 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 4. 
34 Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 18. 
35 Manual de Direito Processual Civil. 14 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 963. 
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em poder de uma pessoa, passe ao patrimônio de outra pessoa (...). A realização desse 

resultado ocorrerá (a) mediante o cumprimento do dever de satisfazer o direito 
subjetivo do outro sujeito, ou (b) mediante um ato do Poder Judiciário, que prescinde 

da vontade do obrigado�36. 
 

O dever jurídico pode ser entendido como a conduta externa de uma pessoa imposta pelo 

Direito Positivo, por exigência da convivência social37. Trata-se de determinação cogente, que 

não se extingue quando cumprida. Exige, portanto, �uma contínua vigilância cujo relaxamento, 

representado pelo descumprimento do dever, determina o lançamento de uma penalidade 

consistente em multa�38. Por outro lado, a obrigação, segundo definição de CARLOS 

ROBERTO GONÇALVES, é �o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito 

de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação�. Continua 

referido doutrinador asseverando que �corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito 

e débito, de caráter transitório (extingue-se pelo cumprimento), cujo objeto consiste numa 

prestação economicamente aferível�
39. 

 

Já CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, com base na lição de Goldschmidt, pontua ser o 

ônus um imperativo do próprio interesse. Há ônus quando o cumprimento de uma faculdade se 

faz necessário para evitar uma situação desvantajosa. �Os ônus não são impostos para o bem de 

outro sujeito, senão do próprio sujeito a quem se dirigem. O descumprimento de um deles não 

causa malefício algum, ou diminuição patrimonial, nem frustra expectativas de outras pessoas�40. 

 

Outra distinção importantíssima das referidas categorias reside no fato de que o ônus 

nunca é exigível pela parte contrária e, uma vez praticado o ato, extingue-se; o dever, por sua vez, 

é sempre exigível e não se extingue quando cumprido uma vez. Já a obrigação é exigível até o 

momento em que for cumprida pelo devedor, restando extinta nessa oportunidade. 

 

                                                           
36 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 36. 
37 Conforme doutrina SERGIO CAVALIERI FILHO (Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 1-2). 
38 CELSO HIROSHI IOCOHAMA (in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma 

proposta interpretativa ou uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 60). 
39 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 20. 
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 Podem ser citadas como exemplos de ônus processuais a produção de prova do quanto 

alegado no processo e, ainda, a interposição de recursos, que são ônus que incumbem tanto ao réu 

quanto ao autor, dependendo, é claro, dos pressupostos exigidos pela lei para cada hipótese. 

Ilustração do que vem a ser dever processual é a lealdade processual, que não se extingue pelo 

cumprimento em determinada situação, mas, ao contrário, deve ser pauta a ser seguida durante 

todo o processo. Já exemplo clássico de uma obrigação é o contrato de compra e venda, cujo 

inadimplemento pode ser exigido coercitivamente do devedor da obrigação. 

 

Dessa sorte, utilizando as premissas acima fixadas, entendemos tratar-se a 

responsabilidade civil de uma obrigação. Indubitavelmente, seu cumprimento pelo devedor 

extingue sua obrigatoriedade e favorece unicamente a outra parte (credor). Ademais, exato é o 

entendimento segundo o qual a responsabilidade civil é uma obrigação-sanção, posto que se 

configura efetivamente na consequência jurídica advinda do descumprimento de um dever ou de 

uma obrigação preexistente. 

 

 Diferenciação precisa entabula ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, ao delinear a separação 

entre as noções de relação jurídica originária e relação jurídica secundária. Apenas a primeira 

seria efetivamente a obrigação, ou seja, a prestação a que, por contrato ou lei, se obrigou a 

cumprir o devedor. Uma vez inadimplida essa relação jurídica originária, ou seja, não cumprida a 

obrigação, surge a responsabilidade, relação jurídica secundária, portanto. Em suma, �a 

responsabilidade é uma relação jurídica derivada do inadimplemento da relação jurídica 

originária (obrigação)�41. 

 

 Daí a precisa observação de JOSÉ DE AGUIAR DIAS, no sentido de que �a obrigação 

preexistente é a verdadeira fonte da responsabilidade, e deriva, por sua vez, de qualquer fator 

social capaz de criar normas de conduta�42. Evocando as lições do direito português, 

FERNANDO JORGE PESSOA sustenta que �a responsabilidade civil configura-se como 

                                                                                                                                                                                            
40 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 209. 
41 Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 19-20. 
42 Da responsabilidade civil. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 112. 
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obrigação, entendimento que se ajusta à tradição de incluir o delito entre as fontes das 

obrigações, que o novo Código mantém�
43. 

 

 Utilizando as noções acima apresentadas quanto aos institutos do dever e da obrigação, 

leciona SÍLVIO DE SALVO VENOSA que �o estudo da responsabilidade civil é parte integrante 

do direito obrigacional, sendo a reparação dos danos algo sucessivo à transgressão de uma 

obrigação, dever jurídico ou direito�
44. 

 

Independentemente do entendimento adotado acerca da natureza jurídica desse instituto, é 

oportuno salientar que a concepção de responsabilidade civil está diretamente vinculada à ideia 

de manutenção do equilíbrio da convivência em sociedade. Assim, na hipótese de quebra do 

referido equilíbrio, em decorrência de um dano, o seu causador (ou o responsável pelo ato do 

causador direto) deverá restituir a situação ao status quo ante. Fixam-se as bases, portanto, para a 

indenização ou reparação
45 do prejuízo causado. E indenizar nada mais é do que tornar indene, ou 

seja, íntegro, ileso, incólume
46. Ou, nas palavras de SERGIO CAVALIERI FILHO, a obrigação 

de indenizar �tem por finalidade tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que 

estaria sem a ocorrência do fato danoso�47. 

 

A primeira função, portanto, desempenhada pela responsabilidade civil é a 

compensatória, indenizatória ou reparatória. Ou seja, visa-se, com o estabelecimento das 

premissas de responsabilidade civil, a reparar danos causados a outrem. Trata-se do que 

                                                           
43 Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1999, p. 43. 
44 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 2. 
45 Cabe, nesta oportunidade, um esclarecimento: adota-se, neste estudo, a identidade de significado entre os 
vocábulos reparação e indenização, considerando-os sinônimos. Trata-se de posicionamento majoritário na doutrina 

e jurisprudência, que entendem não haver distinção entre as duas palavras. Em sentido contrário, entendendo ser a 

reparação gênero, enquanto a indenização seria espécie: Paulo Luiz Netto Lôbo e Paulo Nader (in Curso de direito 

civil, volume 7: responsabilidade civil. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 25-26). 
46 Nesse sentido, FERNANDO NORONHA menciona que �toda a problemática da responsabilidade civil (...) pode 

ser reconduzida à indagação dos casos em que as pessoas lesadas podem exigir de outrem a reparação dos danos 
sofridos� (Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, ano 88, v. 761, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, mar. 1999; p. 31-32). 
47 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 3-4. 
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FERNANDO NORONHA denomina de �expectativa na preservação da situação atual (ou de 

manutenção do status quo)�48. 

 

Em virtude da aplicação do referido entendimento à responsabilidade civil, entende 

JAIME FERNÁNDEZ MADERO que: 

 

�En síntesis, es responsable quien es llamado por el derecho a �responder�, a hacer 

frente a un daño causado a otro, anulando las consecuencias nocivas del acto 
dañoso. En virtud de la reunión de los presupuestos de la reparación, el sujeto está 

llamado a otorgar un resarcimiento a quien ha sufrido en su persona o en su 
patrimonio, un menoscabo que por una razón de justicia no puede quedar 
indemne�49. 

 

Além da função mais típica exercida pela responsabilidade civil, qual seja, a reparatória, 

pode-se dizer que desempenha ainda a função dissuasória ou preventiva, cujo intuito é refrear 

eventuais novas condutas lesivas do próprio agente ou mesmo de outras pessoas50. �Ou seja, 

através do mecanismo da responsabilização civil, busca-se sinalizar a todos cidadãos sobre quais 

condutas a evitar, por serem reprováveis do ponto de vista ético-jurídico. (...) Na 

responsabilidade civil com função dissuasória, porém, o objetivo da prevenção geral, de 

dissuasão ou de orientação sobre condutas a adotar passa a ser o escopo principal�
51. 

 

Trata-se, segundo intelecção de PAULO NADER, de reforçar �a consciência da 

importância de não lesar outrem�52. Robustece tal função, portanto, a ideia de obrigação 

originária desenvolvida anteriormente, a qual, uma vez descumprida, gerará outra obrigação, 

agora secundária, de indenizar o prejudicado. 

 

                                                           
48 Desenvolvimentos contemporâneos da responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, ano 88, v. 761, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, mar. 1999, p. 40. 
49 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 2. 
50 FERNANDO NORONHA denomina prevenção especial a coibição de novas práticas lesivas pelo próprio lesante, 
e prevenção geral aquela aplicável a quaisquer outras pessoas (in Desenvolvimentos contemporâneos da 

responsabilidade civil. Revista dos Tribunais, ano 88, v. 761, São Paulo: Revista dos Tribunais, mar. 1999, p. 41). 
51 EUGÊNIO FACCHINI NETO (in Da responsabilidade civil no novo código. Revista Jurídica, n. 356, Porto 
Alegre: Notadez/Fonte do Direito, junho de 2007, p. 43). 
52 Curso de direito civil. v. 7: responsabilidade civil. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 14. 
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Utilizando-se da referida função para fundamentar o quanto decidido, observe-se o teor do 

seguinte julgado: 

 

�Indenização � Responsabilidade civil � Dano moral � Protesto indevido de título � 
Cheque furtado � Vítima de assalto � Bloqueio de pagamento no Banco, após regular 

comunicação à Autoridade Policial Ocorrências não levadas em consideração pela 

recebedora do título � Indenização devida � Ofensa à moral e à honestidade da vítima � 
Abalo de crédito � Aplicação do art. 159 do Código Civil � Montante que deve 

traduzir-se em quantia compensatória à vítima e inibidora e desestímulo de novas 

agressões � Recurso da autora provido � Desprovido o da ré�53. 
 

Por fim, pode-se mencionar, ainda, a função punitiva ou sancionatória, por meio da qual 

se alcança a noção de que o agente causador de danos a outrem deve ser punido mediante 

indenização que contra si será fixada. 

 

Tal função, todavia, é tipicamente inerente à esfera criminal, onde se fala propriamente de 

punição. Na esfera cível, tem larga aplicação no direito americano, não encontrando campo fértil 

no direito brasileiro, onde se costuma vincular a noção de parcela adicional de condenação ao 

enriquecimento sem causa54. 

 

No entanto, a jurisprudência pátria utiliza-se dessa função para justificar por vezes o 

montante indenizatório fixado a título de danos morais. Nesse sentido: 

 

�É evidente que cobranças indevidas, ocasionando, inclusive a necessidade da autora 

buscar a tutela do Poder Judiciário para desconstituir o débito, ultrapassa o simples 

aborrecimento ou transtorno. 

A conduta das empresas de massa ultrapassa qualquer razoabilidade, especialmente no 
caso presente. 

Assim se mostra necessário utilizar o dano moral com o caráter punitivo. É a única 

solução para que venha ocorrer o aperfeiçoamento das relações entre tais empresas e 

seus consumidores�
55. 

 

                                                           
53 TJSP, Sétima Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 054.273-4/0, Rel. Des. Oswaldo Breviglieri, j. 
11.02.1998, destaques nossos. 
54 Nesse sentido é o posicionamento de Paulo Nader (in Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 2 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 16). 
55 TJRS, Recurso 71001236744, Segunda Turma Recurso Cível, Rel. Eduardo Kraemer, J. 21.03.2007; destaque 
nosso. 
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 MARIA HELENA DINIZ, utilizando-se das três noções acima mencionadas, aduz que 

são funções da responsabilidade civil garantir ao ofendido o direito à segurança e, ainda, �servir 

como sanção civil, de natureza compensatória, mediante a reparação do dano causado à vítima, 

punindo o lesante e desestimulando a prática de atos lesivos�56. 

 

 Fixadas referidas noções basilares, no que diz respeito à tentativa de conceituar o que vem 

a ser responsabilidade civil, cabe parodiar a reflexão do douto constitucionalista PAULO 

BONAVIDES, com base em pensamento de Xavier Philippe, segundo o qual �há princípios mais 

fáceis de compreender do que definir�
57. Assim, ainda que se compreenda intuitivamente o 

sentido da responsabilidade civil, conceituar seu objeto e, ainda, extensão, é atividade das mais 

árduas. 

 

 Ademais, não há uniformidade na doutrina pátria ou estrangeira quanto ao conceito de 

responsabilidade civil. 

 

 O vocábulo responsabilidade é oriundo do verbo latino respondere, de spondeo, que 

significa responder, garantir, prometer. 

 

 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, após duras críticas às conceituações ofertadas por 

diversos doutrinadores que incluem no conceito de responsabilidade civil a ideia de culpa, � 

como se essa fosse indissociável do referido instituto � preceitua que esse �consiste na efetivação 

da reparabilidade abstrata do dano em relação a um sujeito passivo da relação jurídica que se 

forma�58. 

 

Ideia similar é apresentada por J. E. SMYTH, et al., quando aduzem que �the law of torts 

recognizes situations when an injured party should be compensated for the harm caused by 

another person�59. 

                                                           
56 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 8-9. 
57 Curso de direito constitucional. 17 ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 392. 
58 Responsabilidade civil. 6 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 11. 
59 The Law and business administration in Canada. 12 ed., Toronto: Pearson Canada, 2010, p. 49. 
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 Por sua vez, MARIA HELENA DINIZ conceitua responsabilidade civil como sendo: 

 

�a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial 

causado a terceiros, em razão de ato por ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela 
responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal�60. 

 

O interessante da citada definição é que, além de apresentar um conceito da própria 

responsabilidade civil, qual seja, aplicação de medidas reparatórias de dano, abarca também as 

hipóteses do fundamento da responsabilidade (com ou sem culpa), do tipo de dano (patrimonial 

ou moral) e, ainda, da extensão do causador do dano (causadores diretos e indiretos). 

 

 Adiante, continua a mencionada doutrinadora, asseverando que: 

 

�A responsabilidade civil cinge-se, portanto, à reparação do dano causado a outrem, 

desfazendo tanto quanto possível seus efeitos, restituindo o prejudicado ao statu quo 

ante. A responsabilidade civil constitui uma relação obrigacional que tem por objeto a 
prestação de ressarcimento. (...) Logo, o princípio que domina a responsabilidade civil 

na era contemporânea é o da restitutio in integrum, ou seja, da reposição completa da 

vítima à situação anterior à lesão, por meio de uma reconstituição natural, de recurso a 

uma situação material correspondente ou de indenização que represente do modo mais 

exato possível o valor do prejuízo no momento de seu ressarcimento�61. 
 

Entende JAIME FERNÁNDEZ MADERO que �la responsabilidad importa un deber 

que, como respuesta adecuada, soporta quien ha causado un daño�62. 

 

Igualmente simples, mas relevante, é a definição apresentada por LÉON MAZEAUD, no 

sentido de que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado
63. 

 

Por seu turno, SÍLVIO DE SALVO VENOSA sustenta que: 

 

                                                           
60 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 35. 
61 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 7-8. 
62 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 6. 
63 H. Capitant e a elaboração da teoria francesa da responsabilidade civil. Revista Forense, v. LXXXIII. Fascículo 

445, Rio de Janeiro: Forense, julho de 1940, p. 394. 
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�O termo responsabilidade é utilizado em qualquer situação na qual alguma pessoa, 

natural ou jurídica, deve arcar com as consequências de um ato, fato, ou negócio 

danoso. (...) Desse modo, o estudo da responsabilidade civil abrange todo o conjunto 
de princípios e normas que regem a obrigação de indenizar�64. 

 

 De todo o ora exposto, pode-se dizer que a responsabilidade civil é a obrigação-sanção, de 

cunho reparatório, decorrente do dano moral ou patrimonial causado ao patrimônio de outrem, 

seja em decorrência da afronta a um dever ou a uma obrigação legal ou contratualmente 

previstos, seja em virtude da incidência em uma norma que prevê tal obrigação indenizatória, 

independentemente de ato ilícito. 

 

 

1.3. Elementos constitutivos 

 

 Não há, na doutrina, uma unidade de entendimento, no que se refere a quais seriam os 

elementos constitutivos ou pressupostos da obrigação de indenizar. Diversos são os doutrinadores 

que entendem como elementos da responsabilidade civil o ato ilícito ou a culpa, como 

exemplificativamente Francisco Campos65, Álvaro Villaça Azevedo
66, Carlos Roberto 

Gonçalves
67. Outros há que dissertam sobre os pressupostos da responsabilidade civil, de forma 

estanque: de um lado, os elementos constitutivos da responsabilidade subjetiva; de outro, da 

responsabilidade objetiva, como, por exemplo, Sérgio Cavalieri Filho
68. 

 

Neste estudo, é adotado posicionamento que aparentemente melhor coaduna com as 

inovações adquiridas em anos de evolução da responsabilidade civil: entendemos como 

pressupostos constitutivos da responsabilidade civil � seja ela de cunho subjetivo ou objetivo � 

conduta, dano e nexo de causalidade. Não vislumbramos, na essência da obrigação de indenizar, 

a necessidade de configurar o ato ilícito, posto que, conforme será minuciosamente delineado no 

                                                           
64 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 1. 
65 Direito Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 148-149. 
66 Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 248. Tal autor admite a 
culpa como pressuposto da responsabilidade civil, mesmo ressalvando que assim é, embora �se admita 

responsabilidade sem culpa�. 
67 Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 52-55. Faz, contudo, tal autor a 
reserva de que pode haver responsabilidade sem culpa (op. cit., p. 356). 
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item 1.4, infra, diversas são as hipóteses de responsabilidade sem conduta culposa ou dolosa. 

Outrossim, sem conduta omissiva ou comissiva, dano e nexo de causalidade, aliados 

concomitantemente, não há que se falar em obrigação reparatória. 

 

Passa-se, pois, ao estudo pormenorizado de cada um dos referidos pressupostos. 

 

 

1.3.1. Ação ou omissão 

 

 Conforme definição de MARIA HELENA DINIZ: 

 

�a ação, elemento constitutivo da responsabilidade, vem a ser o ato humano, comissivo 
ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente 

ou de terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, 
gerando o dever de satisfazer os direitos do lesado�69. 

 

 Note-se que a conduta juridicamente relevante é aquela que, independentemente de advir 

de ação ou omissão, ato lícito ou ilícito, vem a causar dano a outrem, dando origem, pois, à 

obrigação de indenizar. Vem daí o entendimento de SERGIO CAVALIERI FILHO, no sentido de 

que conduta seria �o comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação 

ou omissão, produzindo consequências jurídicas�70. 

 

 De qualquer forma, deve-se ter em mente que, para que se configure a obrigação 

ressarcitória, deverá ter havido infração a um dever ou obrigação preexistente. E tal ideia é 

correta, mesmo que se imagine apenas a transgressão à regra geral de comportamento, segundo a 

qual a ninguém é permitido causar dano a outrem. 

 

 Portanto, a conduta comissiva estará presente quando alguém realizar ato que não deveria 

ter praticado, causando, via de consequência, dano a outrem; já a conduta omissiva se instala 

quando, segundo ensinamentos de PONTES DE MIRANDA, �o ato cuja prática teria impedido, 

                                                                                                                                                                                            
68 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010. 
69 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 38-39. 
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ou, pelo menos, teria grande probabilidade de impedir o dano, foi omitido�, respondendo, pois, o 

omitente71. 

 

 Outrossim, o ato ou a omissão causadores da obrigação de reparar dano podem ser 

oriundos de conduta do próprio agente ou de terceiro, ou de fato de animal ou coisa inanimada. 

Tem-se que a responsabilidade pode ser direta ou indireta, conforme determinada pessoa 

responda por ato ou omissão praticados por ela mesma ou por terceiros, respectivamente. 

 

Dessa forma, os artigos 932 e 933, do Código Civil, estabelecem hipóteses em que atos 

praticados por determinadas pessoas gerarão responsabilidade de indenizar por parte de terceiros. 

Assim, cabe aos pais indenizar prejuízos causados pelos filhos menores; ao tutor e curador, pelos 

atos dos pupilos e curatelados; ao empregador ou comitente, por atos lesivos de seus empregados, 

serviçais e prepostos, no exercício do trabalho; aos donos de hotéis ou casas em que se albergue 

por dinheiro, pelos danos oriundos de seus hóspedes e moradores; aos que houverem participado 

nos produtos do crime, até o limite da concorrente quantia. 

 

 Por fim, é de se verificar que minúcias acerca da ação lícita e ilícita causadoras da 

obrigação de indenizar serão tecidas no item 1.4, infra, do presente estudo. 

 

 

1.3.2. Dano 

 

 Outro elemento imprescindível para que reste configurada a obrigação indenizatória é a 

existência de dano ou prejuízo, oriundo do ato comissivo ou omissivo praticado (ou 

negligenciado) pelo agente ou por quem esse responda. �Todo aquel que causa un daño esta 

obligado a la reparación. Esa es la regla. Y es así porque el daño implica un desorden, un 

desequilibrio, un entuerto�72. 

                                                                                                                                                                                            
70 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 24. 
71 Tratado de direito privado. Tomo XXII: Direito das obrigações. 2 ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 193. 
72 Conforme entendimentos de JORGE MOSSET ITURRASPE, in Estudios sobre responsabilidad por daños. Tomo 
I. Santa Fé: Rubinzal Culzoni, 1980, p. 22. 
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 Segundo MARIA HELENA DINIZ, dano é �a lesão (diminuição ou destruição) que, 

devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer bem ou interesse 

jurídico, patrimonial ou moral�73. Pode-se dizer, pois, que ocorreu dano a alguém quando lhe for 

causada diminuição de patrimônio
74. 

 

Trata-se de máxima inarredável da teoria da responsabilidade civil: sem dano, não há 

obrigação de indenizar
75. Como bem informa CARLOS ROBERTO GONÇALVES, �ação de 

indenização sem dano é pretensão sem objeto, ainda que haja violação de um dever jurídico e que 

tenha existido culpa e até mesmo dolo por parte do infrator�
76. 

 

Outrossim, nos termos do quanto entende RICARDO DA SILVA BASTOS, �a 

consequência, portanto, de um prejuízo a ser reparado é exatamente a sujeição de um 

determinado patrimônio, seja do causador do fato, seja de quem a lei indicar, em determinadas 

hipóteses, perante o lesado�
77. 

 

Cumpre ressaltar, porém, que não é qualquer dano que será reparável. Ao contrário, 

somente haverá que se falar em indenização quando se estiver diante de um dano indenizável. 

 

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA doutrina que: 

 

�Dano pode ser compreendido como toda ofensa e diminuição de patrimônio. (...) O 
dano que interessa à responsabilidade civil é o indenizável, que se traduz em prejuízo, 

                                                           
73 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 62. 
74 Patrimônio, segundo definição de De Plácido e Silva, é �o conjunto de bens, de direitos e obrigações, aplicáveis 

economicamente, isto é, em dinheiro, pertencente a uma pessoa, natural ou jurídica, e constituindo uma 

universalidade. (...) o patrimônio é considerado uma universalidade de direito, constituindo, assim, uma unidade 
jurídica, abstrata e distinta dos elementos materiais que o compõem� (in Vocabulário jurídico. 27 ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 1014-1015). 
75 Mencionando a unanimidade existente em torno deste elemento constitutivo, JOSÉ DE AGUIAR DIAS chega a 

afirmar que �é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em obrigação 

de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde nada há que reparar� (Da responsabilidade civil. 8 ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1987, p. 832). 
76 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 356. 
77 Responsabilidade civil e o ônus da prova. In: Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes (coord.). Direito e 

responsabilidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 456. 
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em diminuição de um patrimônio. Todo prejuízo resultante da perda, deterioração ou 

depreciação de um bem é, em princípio, indenizável�78. 
 

Assim, para que se conclua pela ressarcibilidade de um dano, alguns requisitos devem 

estar presentes79. O primeiro deles é a diminuição ou a destruição de um bem jurídico, material ou 

moral. Tal diminuição patrimonial deve ser, ainda, efetiva e certa, pois não se ressarcem 

prejuízos hipotéticos ou conjecturais. Devem os danos subsistir no momento da reclamação pelo 

lesado, que será, em princípio, legitimado para pleitear a reparação
80. Não poderá haver, por fim, 

nenhuma causa excludente da responsabilidade, vez que, se houver, o dano não será indenizável, 

por quebra do nexo de causalidade, conforme melhor analisado no item 1.5, infra. 

 

Questão que deve ser tratada com maior vagar é o requisito da causalidade entre o dano e 

a conduta do lesante81. O dano será direto quando for inegável e frontalmente oriundo do fato 

lesivo; será, por outro lado, indireto82 na hipótese de se tratar de uma consequência reflexa do 

referido fato. Em regra, somente são indenizáveis os danos diretos provocados por ação ou 

omissão do agente. Há, porém, exceções, em relação às quais se admite que consequências 

indiretas advindas de determinado ato lesivo sejam ressarcidas. 

 

Ainda no âmbito dos danos diretos e indiretos, deve-se considerar quem foi atingido pelo 

prejuízo: haverá dano direto quando causado frontalmente ao próprio lesado, enquanto que se 

trata �da situação de dano reflexo que sofre uma pessoa por um dano causado a outra�
83-84. Pode-

se aventar, ainda, a possibilidade de o dano afetar não apenas uma pessoa determinada, mas uma 

                                                           
78 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 323. 
79 Conforme lição de Maria Helena Diniz (Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São 

Paulo: Saraiva, 2007, p. 63-65). 
80 Daí a intelecção de SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ao afirmar que �o dano deve ser real, atual e certo. Não se 

indeniza, como regra, por dano hipotético ou incerto� (In Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 325). 
81 Note-se que não se trata de analisar, nesta oportunidade, o elemento constitutivo da própria responsabilidade civil 

(nexo de causalidade), mas, sim, de verificar tal liame sob o ângulo do dano, que, em virtude de tal análise, poderá 

ser direito ou indireto. 
82 Também denominado pela doutrina e jurisprudência como dano reflexo ou dano em ricochete. 
83 Conforme doutrina de SÍLVIO DE SALVO VENOSA (Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: 

Atlas, 2011, p. 45-46). 
84 CARLOS ROBERTO GONÇALVES aduz que o dano em ricochete �se configura quando uma pessoa sofre o 

reflexo de um dano causado a outrem� (Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2011, p. 358). 
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coletividade de pessoas, tal como ocorreria na hipótese ilustrativa de dano reflexo ao meio 

ambiente. Igualmente nesse caso estar-se-ia diante do chamado dano em ricochete. 

 

Muito se questiona sobre a possibilidade de aquele atingido pelo chamado dano em 

ricochete ser legitimado a pleitear, diretamente do causador do dano, a reparação do prejuízo por 

ele sofrido. 

 

Trata-se de questão extremamente controvertida, não havendo, pois, unanimidade de 

posicionamentos, seja na doutrina seja na jurisprudência. 

 

 Entendemos que, a princípio, o dano reflexo não há que ser indenizado, justamente pela 

quebra da necessária causalidade, como requisito do prejuízo indenizável. 

 

 Ademais, o Código Civil é expresso no sentido de que: 

 

�Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só 

incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, 
sem prejuízo do disposto na lei processual�

85. 
 

Pontificou-se, portanto, a necessidade de que sejam os prejuízos oriundos de causa direta 

e imediata, o que afasta, via de consequência, ao menos em princípio, o dano reflexo. 

 

Compartilhando desse entendimento, SÍLVIO DE SALVO VENOSA sustenta que 

�importa sempre, no caso concreto, verificar o nexo de causalidade. O ofensor deve reparar todo 

dano que causou segundo o nexo de causalidade. Em princípio, os danos causados reflexamente 

não devem ser indenizados�86. 

 

 Na jurisprudência pátria, há disparidade de entendimentos. Nesse sentido, observe-se o 

seguinte julgado: 

 

                                                           
85 Destaques nossos. 
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�EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - PACOTE DE VIAGEM - MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - DANO 
REFLEXO - NÃO OCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DO VALOR. (...) A demonstração da 

má prestação de serviços em pacote de viagem, com falhas no translado, trocas 

injustificadas de hotel e tratamento inadequado de funcionários e de guias de turismo, 

ensejando, inclusive, ocorrência policial em meio ao passeio, são fatos capazes de 

causar abalo psíquico e, conseqüentemente, dano moral, em razão do constrangimento 

que causam à pessoa humana. O dano moral reflexo enseja prova efetiva da sua 

ocorrência. Os problemas ocorridos na viagem com sua esposa e filha não dão ao pai 

o direito de indenização pelo dano moral sofridos por elas�
87. 

 

 E em sentido diametralmente contrário: 

 

�EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL E MATERIAL - 
ACIDENTE DE TRABALHO QUE CAUSA PARAPLEGIA AO MARIDO E PAI - 
DANO REFLEXO - SOFRIMENTO DOS FAMILIARES - DEVER DE 
INDENIZAR. A extensão dos danos morais aos membros da família se torna 

inevitável, pois em decorrência do princípio da solidariedade familiar. Os membros 
ligados pelo sangue, afeto e amor, auxiliam o pai e marido debilitado, buscando 
facilitar e amenizar a convivência com a nova situação, condignamente, tentando, 

sempre que possível, abrandar o sofrimento, que no caso da paraplegia se torna 
patente. O direito de indenizar o abalo emocional dos familiares deflui do próprio 

princípio do direito à saúde, uma vez que, pela sua releitura podemos compreendê-lo 

como o completo bem-estar psicofísico e social�
88. 

 

 Conclui-se, pois, que efetivamente não existe unanimidade, havendo ainda um longo 

caminho a percorrer para que haja mínima pacificação de entendimentos quanto à indenização 

dos denominados danos reflexos. 

 

 Outrossim, tem-se que o dano pode ser basicamente de duas espécies: material (ou 

patrimonial) e moral (ou não patrimonial). Em linhas gerais, pode-se dizer que, enquanto o dano 

patrimonial é aquele cuja conduta lesiva atinge algum dos bens materiais que pertencem à vítima, 

no dano moral, a lesão atingirá os bens incorpóreos do lesado, ou seja, sua honra, dignidade, 

imagem, dentre outros direitos da personalidade. 

                                                                                                                                                                                            
86 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 46. 
87 TJMG, Apelação Cível n° 1.0313.04.132683-3/001, Relator: Des. Maurício Barros, j. 05.04.2006, destaques 
nossos. 
88 TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.05.579590-0/001, Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 12.04.2007, 
destaques nossos. 
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Segundo lição de MARIA HELENA DINIZ, �o dano patrimonial vem a ser a lesão 

concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou 

deterioração, total ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem�89, enquanto �o dano moral 

vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica (...) provocada pelo 

fato lesivo�90. 

 

 A solução da problemática referente à forma de distinção das duas espécies reside no bem 

lesado pela conduta do agente: quando se tratar de bem material, estar-se-á diante do dano 

patrimonial. Ao contrário, se se tratar de ofensa a bens imateriais, incorpóreos do lesado, pode-se 

dizer que se configura o dano como moral. 

 

 No que tange ao dano material, o que se busca é restituir a situação da vítima ao estado 

anterior, fazendo-se a apuração pecuniária do patrimônio existente anteriormente ao dano com 

aquele aferido em momento posterior. Desse cálculo, restará determinado o valor do dano 

patrimonial devido pelo agente. Assim, �compreende o dano material o desfalque que atinge o 

patrimônio do ofendido, e que pode, naturalmente, ser avaliado por critérios pecuniários�
91. 

 

 Configura-se, portanto, em espécie de dano que demanda imperiosamente a comprovação 

pormenorizada dos reais prejuízos decorrentes da conduta lesiva92. 

 

 Como subespécies do dano material, podem ser declinados os danos emergentes ou, como 

sustentam alguns doutrinadores, danos positivos e os lucros cessantes ou danos negativos. 

 

 Trata-se de análise do quanto previsto no artigo 402, do Código Civil, que estabelece: 

                                                           
89 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 66. 
90 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 88. 
91 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, In Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / 
coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 35. 
92 Nesse sentido: �EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - PROVA CONCRETA E 
CONTUNDENTE - DANOS MORAIS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - CARÁTER PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO. Os danos materiais, ao revés dos danos morais, não são presumíveis, exigindo prova concreta e 
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�Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos 

devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar�
93. 

 

Assim, o dano material se subdivide na apuração do que a vítima efetivamente perdeu, ou 

seja, os danos emergentes, e do que ela deixou razoavelmente de lucrar, ou seja, os lucros 

cessantes. Sobre a referida divisão, PONTES DE MIRANDA aduz que �o dano pode consistir 

em diminuição do patrimônio no momento do fato que o causou, ou em impedimento de elevação 

do patrimônio. Ali, o dano é emergente, damnum emergens; aqui, lucro cessante, lucrum 

cessans�
94. 

 

O dano emergente é originado do valor que a vítima efetiva e comprovadamente perdeu 

em decorrência do fato lesivo. Exemplificativamente, pode-se citar o valor necessário para a 

reposição, ao estado anterior, de um táxi abalroado em uma colisão, ou seja, o valor despendido a 

título de conserto do veículo. É o montante, portanto, que o lesado despendeu para retornar à 

situação prévia ao evento danoso. 

 

Por outro lado, os lucros cessantes decorrem da apuração dos valores que a vítima deixou 

de auferir, em decorrência do dano que lhe foi causado. Ainda no âmbito do exemplo 

anteriormente dado, tem-se que os lucros cessantes poderiam ser consubstanciados no montante 

que o taxista deixou de obter com seu veículo, no desempenho de seu mister. Se forem 

necessários cinco dias para o conserto do táxi, será devido o equivalente a cinco vezes o valor da 

média diária de ganhos do taxista, a título de lucros cessantes. 

 

Assim, mesmo não havendo a necessidade de certeza absoluta quanto aos supostos ganhos 

que seriam auferidos pela vítima se o evento danoso não houvesse se concretizado, para se 

                                                                                                                                                                                            
contundente da sua ocorrência� (TJMG, Apelação Cível n° 1.0290.03.002675-8/001, Relator: Des. José Antônio 

Braga, j. 27.02.2007, destaque nosso). 
93 Destaques nossos. 
94 Tratado de direito privado. Tomo XXII: Direito das obrigações. 2 ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 213. 
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computar o lucro cessante, �o critério mais acertado estaria em condicioná-lo a uma 

probabilidade objetiva, resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos�95. 

 

Nesse sentido é o entendimento constante do seguinte julgado: 

 

�Responsabilidade civil � Indenização � Acidente de trânsito � Boletim de acidente � 
Presunção de veracidade � Rodovia � Transposição � Efetuação sem as cautelas 

necessárias � Colisão � Culpa � Causa primária do acidente � Eventual excesso de 
velocidade do veículo que trafegava pela rodovia � Irrelevância � Orçamentos � 
Idoneidade � Desnecessidade de orçamentos distintos, sendo um do vendedor ou 

revendedor e outro do prestador do serviço � Lucros cessantes � Diárias relativas aos 

dias em que o utilitário ficou parado aguardando o conserto � Falta de provas do 

dano � Recurso parcialmente provido. 
(...) 
II � Como o lucro cessante não pode ser presumido, nem imaginário, para a essa 

indenização fazer jus o autor tem ônus de provar aquilo que concreta e razoavelmente 

deixou de ganhar�
96-97. 

 

Necessário se faz, outrossim, mencionar que parte da doutrina ainda acresce um terceiro 

gênero de danos materiais, que seria um meio termo entre os danos emergentes e os lucros 

cessantes. Trata-se da denominada perda de uma chance. 

 

Sobre referida teoria, vale vislumbrar a doutrina de SÍLVIO DE SÁLVIO VENOSA: 

 

�No exame dessa perspectiva, a doutrina aconselha efetuar um balanço das 

perspectivas contra e a favor da situação do ofendido. Da conclusão resultará a 

proporção do ressarcimento. Trata-se então do prognóstico que se colocará na decisão. 

Na mesma senda do que temos afirmado, não se deve admitir a concessão de 

indenizações por prejuízos hipotéticos, vagos ou muito gerais. (...) 
 

                                                           
95 Conforme entende MARIA HELENA DINIZ, in Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 
ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 68. 
96 TAPR � Acórdão 0286490-6, 22.4.2005, 18ª Câmara Cível, Rel. Rabello Filho. 
97 Coadunando com referido posicionamento: �Responsabilidade civil � lucro cessante. Em face do princípio da 

razoabilidade estabelecido no art. 1.059 do Código Civil, só pode ser considerado lucro cessante, com certa 

probabilidade, era de se esperar, atentando para o curso normal dos fatos antecedentes. Logo, o lucro cessante pela 
rescisão de um contrato de construção é apenas o lucro líquido que a construtora obteria se tivesse concluído as 

obras. O arbitramento desse lucro deve ter por base o valor médio praticado em concorrências públicas idênticas. 

Não se pode admitir lucro cessante por obras extraordinárias ou serviços adicionais não previstos no contrato, por 

serem tais obras incertas e hipotéticas, verdadeiro exercício de futurologia, que contraria o princípio da 

razoabilidade� (TJRJ, Ap. 161/92, 6ª C., Rel. Sergio Cavalieri Filho) 
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Se a possibilidade frustrada é vaga ou meramente hipotética, a conclusão será pela 

inexistência de perda de oportunidade. A �chance� deve ser devidamente avaliada 

quando existe certo grau de probabilidade, um prognóstico de certeza, segundo 
avaliamos� 98

. 
 

Exemplo clássico ofertado pelos doutrinadores acerca desse tipo de dano advém da 

eventual perda de um processo em virtude de o advogado responsável não observar o prazo para 

interposição de um recurso ou mesmo deixar de cumprir algum outro requisito formal exigido 

para seu bom andamento99-100. 

 

Ocorre que a aplicação da referida teoria pelos Tribunais pátrios não é unânime
101, até 

mesmo pelo fato de não haver expressa previsão legal autorizadora de sua utilização. 

 

Outrossim, ao lado do dano de cunho material, há ainda o dano moral. 

 

 Conforme já mencionado no item 1.1, supra, a reparabilidade do dano moral já era aceita 

em larga escala mesmo antes de sua previsão constitucional. Entendia-se que os prejuízos 

causados a alguém não poderiam restar sem a integralidade da reparação, ainda que se tratasse de 

dano sem cunho patrimonial. O respaldo legislativo seria, portanto, o próprio artigo 159, do 

Código Civil de 1916, cujo teor é similar ao atual artigo 186, sem contar, no entanto, com a 

previsão expressa da reparabilidade do dano moral. 

                                                           
98 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 328-329. 
99 Nesse sentido: �Mandato � Responsabilidade civil do advogado � Indenização por danos causados em virtude de 

perda de prazo para interpor recurso por falta de preparo � Dano consistente em perda de uma chance � Indenização 

de vida � Tendo o mandatário deixado de realizar o preparo do recurso que foi julgado deserto, deve indenizar os 

danos do mandante consistentes, além de gastos com sucumbência e outros, daqueles relativos à perda de uma 

chance � Recurso adesivo da autora provido � Recurso do réu improvido� (TJRS, Apelação cível nº 70000958868, 
16ª Câmara Cível, Rel. Ana Beatriz Iser, j. 22.08.2001. 
100 E, ainda: �Apelação Cível � Ação de indenização � Responsabilidade civil do advogado � Desídia profissional 

comprovada � Obrigação de indenizar o ciente � Recurso provido � Evidenciada a existência de negligência do 

advogado no manejo da ação que lhe foi confiada pela cliente, haverá a responsabilidade civil de indenizá-la� (TJMS 

� Acórdão 2005.002310-6/0000-00, 4ª Turma, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, j. 13.09.2005). 
101 Inúmeros são os julgados que afastam peremptoriamente a aplicação da teoria da perda de uma chance. 

Exemplificativamente, pode-se citar: �Servidor público efetivo. Município de Santos. Plano de cargos, carreiras e 

salários. Leis complementares n° 162/95 e 214/96 e Decreto nº 3.750/01. (...) 3. Indenização pelos prejuízos 

materiais. Aplicação da teoria da perda de uma chance. Descabimento. Impossibilidade de verificação, no caso, de 

que a �chance perdida� resultaria em verdadeiro dano, efetivo e real, passível de indenização. Sentença mantida 

neste aspecto� (TJSP, 13ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 0031835-23.2010.8.26.0562, Rel. Des. Ferraz de 
Arruda, j. 25.05.2011, destaque nosso). 
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 Atualmente, dúvidas não há quanto à possibilidade de reparação do dano não patrimonial, 

questão já pacificada com o advento da Constituição Federal de 1988, que prevê expressamente, 

no artigo 5°, inciso X, que �são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação�. Garante, ainda, o inciso V, do mesmo artigo, o �direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem�
102. 

 

Importante observar o teor de um julgado da lavra do Superior Tribunal de Justiça, 

relatado pela Ministra Denise Arruda, que bem delineia a amplitude do dano moral, com os 

contornos atuais: 

 

�2. Na hipótese dos autos, em Hospital Municipal, recém-nascido teve um dos braços 

amputado em virtude de erro médico, decorrente de punção axilar que resultou no 

rompimento de veia, criando um coágulo que bloqueou a passagem de sangue para o 

membro superior. 
3. Ainda que derivada de um mesmo fato - erro médico de profissionais da rede 

municipal de saúde -, a amputação do braço direito do recém-nascido ensejou duas 

formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação 

do direito à dignidade e à imagem da vítima, assim como ao sofrimento, à aflição e à 

angústia a que seus pais e irmão foram submetidos, e o segundo, decorrente da 
modificação da estrutura corporal do lesado, enfim, da deformidade a ele causada. 
4. Não merece prosperar o fundamento do acórdão recorrido no sentido de que o 

recém-nascido não é apto a sofrer o dano moral, por não possuir capacidade intelectiva 

para avaliá-lo e sofrer os prejuízos psíquicos dele decorrentes. Isso, porque o dano 

moral não pode ser visto tão-somente como de ordem puramente psíquica - 

dependente das reações emocionais da vítima -, porquanto, na atual ordem jurídica-

constitucional, a dignidade é fundamento central dos direitos humanos, devendo ser 

protegida e, quando violada, sujeita à devida reparação. 
5. A respeito do tema, a doutrina consagra entendimento no sentido de que o dano 
moral pode ser considerado como violação do direito à dignidade, não se restringindo, 

necessariamente, a alguma reação psíquica (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 76/78). 
(...) 
8. Com essas considerações, pode-se inferir que é devida a condenação cumulativa do 

Município à reparação dos danos moral e estético causados à vítima, na medida em que 

o recém-nascido obteve grave deformidade - prejuízo de caráter estético - e teve seu 

direito a uma vida digna seriamente atingido - prejuízo de caráter moral. Inclusive, a 

partir do momento em que a vítima adquirir plena consciência de sua condição, a dor, 

                                                           
102 É de se ressaltar que a doutrina entende como meramente exemplificativo o rol previsto na Constituição Federal 

para as hipóteses de configuração do dano moral. 
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o vexame, o sofrimento e a humilhação certamente serão sentimentos com os quais ela 

terá de conviver ao longo de sua vida, o que confirma ainda mais a efetiva existência 

do dano moral�
103. 

 

 Ao contrário do dano patrimonial, cuja apuração deve se dar necessariamente por meio de 

comprovação pormenorizada dos prejuízos causados à vítima, não se admitindo indenização sem 

prova cabal dos danos, o dano moral não exige, em regra, prova de sua existência
104. Como bem 

explana CARLOS ROBERTO GONÇALVES, �o dano moral, salvo casos especiais, (...) 

dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-

se de presunção absoluta�
105. Assim, provada a ofensa, estará demonstrado o dano moral

106. 

 

 A jurisprudência dá supedâneo ao referido posicionamento, como bem demonstra o 

seguinte julgado: 

 

�Dispensa-se a prova do prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o 

dano moral, tido como lesão à personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vezes, 

é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte muito própria do 

indivíduo � o seu interior�107. 
 

Questão que está longe de ser facilmente solucionada é aquela referente à quantificação 

dos danos morais. 

 

Conforme cediço, a indenização a título de danos morais não visa à recomposição da 

situação da vítima ao status quo ante, e assim é pela total impossibilidade fática de isso ocorrer. 

Jamais uma reparação pecuniária recomporá a dor da mãe que perdeu seu filho em um acidente 

                                                           
103 REsp 910794 / RJ, Min. Denise Arruda, 1.ª T., v.n.u., j. 21.10.08, DJ. 14.12.08. 
104 Nesse sentido: �EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - DÍVIDA PAGA - 
MANTENÇA DA INSCRIÇÃO - DANO MORAL - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. Tanto a injusta inscrição quanto a manutenção indevida em cadastros de proteção ao crédito 

geram o dever de indenizar, independentemente de prova do abalo à honra e à imagem� (TJMG, Apelação Cível nº 
1.0145.08.438089-1/001, Relator: Des. José Antônio Braga, j. 28.07.09; destaque nosso). 
105 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 389. 
106 Em sentido contrário: �Improcedente o pedido de indenização por dano material, não há que se falar em 

ressarcimento por dano moral, até mesmo em razão da ausência de provas quanto ao prejuízo direto ou indireto 

suportado pelo promovente em razão de suas atividades laborativas, com reflexo em sua vida social� (2° TACSP, 

Apelação com revisão nº 637858-00/1, 4ª Câmara, Rel. Júlio Vidal, j. 25.06.2002). 
107 STJ, REsp 85.019-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358. 
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de trânsito. Visa-se, outrossim, à prestação de um consolo para a vítima e de uma repreenda ao 

agente108. 

 

Advém dessa árdua tarefa � compensar com razoabilidade o sofrimento da vítima, 

penalizando devidamente o infrator � a problemática envolvida na quantificação do dano moral. 

Não existem parâmetros uniformes para solucionar referida tarefa, cabendo a mesma ao prudente 

arbitramento do magistrado109. 

 

O fato é que não há um critério objetivo para a fixação do dano moral, sendo 

imprescindível, pois, falar-se em razoabilidade por parte do magistrado para a quantificação do 

valor a ser atribuído ao caso concreto
110. 

 

Coaduna com referido entendimento, a doutrina de SERGIO CAVALIERI FILHO: 

 

�Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser 
a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que 

permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da 

decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela 

estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos 
sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta 

ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

                                                           
108 Nesse sentido, tem-se entendido que a reparação pecuniária para o dano não patrimonial tem dupla função: 

compensatória e punitiva, e �ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação 

para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fato de desestímulo, a fim de que não volte 

a praticar atos lesivos à personalidade de outrem� (Carlos Roberto Gonçalves, in Direito civil brasileiro, volume 4: 

responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 395). 
109 Nesse contexto, entendemos como prudente a opção legislativa pela não tarifação do dano moral. Ou seja, a lei 

não se utiliza da prefixação dos valores indenizatórios, sendo tal tarefa exclusiva do juiz. O Superior Tribunal de 
Justiça, inclusive, já sumulou tal entendimento, no verbete 281, que preceitua, in verbis: �A indenização por dano 

moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa�. 
110 Não discrepa de tal posicionamento: �Dano moral. �Quantum�. Arbitrada na sentença a quantia de R$ 15.000,00. 

Redução � Cabimento. Critério de prudência e razoabilidade. Justa a fixação da indenização pós danos morais em 

R$ 8.175,00, soma equivalente a quinze vezes o salário mínimo vigente, corrigida desde a data do acórdão. Levadas 

em conta as circunstâncias do caso concreto. Nome da autora que não foi inscrito nos cadastros de restrição ao 

crédito - Apelo provido em parte� (TJSP - Apelação nº 9096546-57.2006.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. José Marcos Marone, j. 19.10.2011; destaque nosso). 
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econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras 

circunstâncias mais que se fizerem presentes�111. 
 

Trata-se de parâmetros certamente subjetivos, mas, diante da diversidade de danos de 

cunho não patrimonial que podem ser causados, entendemos como mais adequado relegar tal 

tarefa ao arbitramento do juiz do que pretender, com maior probabilidade de equívocos, prefixar 

o sofrimento da vítima
112. 

 

 Dessa sorte, tem-se que o magistrado, atentando-se para as peculiaridades do caso 

concreto, deve procurar, com razoabilidade, compensar a dor sofrida pela vítima, levando, ainda, 

a devida punição e o necessário desestímulo à conduta lesiva do agente. 

 

 

1.3.3. Nexo de causalidade 

 

 Para a finalidade pretendida pelo presente estudo, faz-se necessária uma análise acurada 

sobre o liame existente entre a conduta lesiva e o dano perpetrado, vez que, nos termos do 

prudente alerta de JAIME FERNÁNDEZ MADERO, �la cuidada atención que se le brinda 

actualmente a la causalidad obedece al desarrollo y protagonismo del que hoy día goza, como 

consecuencia de la objetivación de la responsabilidad�113. 

 

 Assim, como elemento final a ser analisado, exige-se, para a configuração da obrigação 

indenizatória, o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano experimentado pela vítima. 

Segundo entendimento de MARIA HELENA DINIZ, �tal nexo representa, portanto, uma relação 

necessária entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte que esta é considerada 

como sua causa�114. 

 

                                                           
111 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 98. 
112 Digna de nota é a previsão expressa do Código Civil português, em seu artigo 496: �Na fixação da indenização 

deve atender-se aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam tutela do direito�. 
113 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 143. 
114 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 107. 
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 Analisar a existência ou não de liame causal entre um dano verificado e a conduta do 

agente é questão eminentemente fática e não de direito. Nos termos da viva doutrina de MIGUEL 

MARIA DE SERPA LOPES: 

 

�São dois pontos que não se confundem � a relação causal e a imputabilidade. Quando 

se cogita de imputabilidade ou da culpabilidade, temos que determinar quais as 
condições necessárias a que um resultado deva ser imputado subjetivamente ao seu 
autor, enquanto o problema do nexo causal diz respeito às condições mediante as quais 

o dano deve ser imputado objetivamente à ação ou omissão de uma pessoa. No 

primeiro caso, teremos uma questão de uma imputatio iuris, ao passo que, na segunda, 
um problema de imputatio facti�115. 

 

Dessa sorte, é preciso que haja relação direta entre a conduta praticada pelo agente e o 

prejuízo experimentado pelo lesado. Não basta, pois, de um lado, a conduta e, de outro, de forma 

estanque, o dano. Esse último deve imperiosamente estar ligado à conduta omissiva ou comissiva 

do agente, sem o que não se esculpirá a obrigação reparatória. 

 

SERGIO CAVALIERI FILHO, ao analisar o processo que deve ser conduzido pelo 

magistrado para aferição da existência ou não de nexo, em determinado caso concreto, assevera 

que: 

 

�é um processo técnico de probabilidade. O juiz tem que eliminar os fatos que foram 

irrelevantes para a efetivação do dano. O critério eliminatório consiste em estabelecer 
que, mesmo na ausência desses fatos, o dano ocorreria. Causa será aquela que, após 

esse processo de expurgo, se revelar a mais idônea para produzir o resultado. 
 

Em suma, o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É um 

conceito jurídico-normativo através do qual poderemos concluir quem foi o causador 

do dano�116. 
 

 No exame do nexo de causalidade, dois são os questionamentos a serem respondidos: 

quem responde pelo dano causado e quais danos deverão ser indenizados
117. 

                                                           
115 Curso de direito civil. 4 ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 219. 
116 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 47. 
117 A propósito, JAIME FERNÁNDEZ MADERO ensina que �la doctrina advierte en este presupuesto la presencia 
de dos aspectos. El primero de ellos se relaciona con la identidad del sujeto obligado a resarcir y se trata de la 
causalidad-autoría, vale decir la respuesta al interrogante: ¿quién responde? La otra acepción atañe a la causalidad-
adecuación e importa señalar cuáles de todas las consecuencias dañosas acaecidas, serán las que el agente sindicado 
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 Outrossim, trata-se de questão das mais complexas a aferição do nexo de causalidade em 

situações em que ocorre a denominada causalidade múltipla. Nesse contexto, existem três teorias 

que se propõem a solucionar tal problemática. 

 

 A primeira corrente é a teoria da equivalência das condições ou da condição �sine qua 

non�. Segundo essa teoria, todas as circunstâncias que tenham concorrido, de alguma forma, para 

a ocorrência do resultado, devem ser reunidas como causas. Não se questiona se houve ou não 

uma causa mais determinante que a outra118. 

 

Como exemplo clássico da aplicação dessa teoria pode-se citar a pretensão de 

responsabilizar o fabricante da arma de fogo pelo homicídio de alguém. A fabricação da arma 

teria sido, segundo essa corrente, condição sine qua non para que o dano se verificasse. 

 

 A aceitação da referida teoria é, porém, reduzida pelo fato de que, como declara 

ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, ela �é por demais abrangente levando a uma cadeia infindável 

de causas, sem qualquer lógica de entendimento razoável�
119. 

 

 A segunda corrente que busca explicar o fenômeno da multiplicidade causal é a teoria da 

causalidade adequada. Por meio dela, visa-se a estabelecer qual das condições teria sido a mais 

determinante para a produção do evento danoso. Busca-se, pois, a causa que, por si só, seria apta 

a produzir determinado resultado120. 

 

 FERNANDO PESSOA JORGE bem elucida essa teoria, nos seguintes termos: 

 

                                                                                                                                                                                            
como responsable deberá afrontar� (in Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos 
Aires: La Ley, 2002, p. 146). 
118 Essa teoria tem grande aceitação no Direito Penal brasileiro, no qual, em regra, as causas se equivalem. 
119 Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 253. 
120 FERNANDO NORONHA entende que essa teoria é a que melhor atende aos interesses colocados em disputa, 
mas alerta que não pode ser adotada como uma panaceia capaz de levar a uma solução justa em todo e qualquer caso 

(In Responsabilidade civil: uma tentativa de ressistematização. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de 

Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 160). 
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�A teoria da causalidade adequada (...) parte da situação real posterior ao facto e, 
normalmente, ao dano e afirma a conexão entre um e outro, desde que seja razoável 

admitir que o segundo decorreria do primeiro, pela evolução normal das coisas. Numa 
fórmula sintética, embora pouco elegante, poderíamos dizer que a obrigação de 

indemnizar só existe em relação aos danos que, tendo resultado da lesão, 

provavelmente (ou seja, em termos de um juízo de probabilidade ex post) dela teriam 

resultado; ou, numa versão negativa: a obrigação de indemnizar não existe em relação 

aos danos que, tendo resultado da lesão, todavia em termos de juízo de probabilidade, 

dela não resultariam�
121. 

 

 Essa teoria tem vasto campo de aplicação em acidentes de trânsito, �para se definir, por 

exemplo, qual das condutas foi adequada a provocar o dano: se a do motorista que invadiu a 

preferencial, não respeitando a placa �PARE�, ou se a do que transitava por esta, em velocidade 

excessiva�122-123. 

 

 Por fim, a terceira corrente explicativa da causalidade múltipla é a teoria dos danos 

direitos e imediatos e, como toda �terceira corrente�, nada mais é do que um meio-termo entre as 

teorias anteriormente declinadas. Trata-se da teoria adotada em parte pela legislação civil vigente, 

conforme se verifica do quanto previsto no artigo 403, do Código Civil, ao disciplinar que �as 

perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direito e 

imediato�
124. 

 

 Não interessa, por conseguinte, o dano meramente remoto, não causado por ação direta do 

agente. 

 

Dissertando sobre a opção legislativa adotada pelo atual Código Civil, doutrina CARLOS 

ROBERTO GONÇALVES que: 

 

                                                           
121 Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1999, p. 411-412. 
122 CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 350). 
123 Nesse sentido: �INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. Marido da autora que faleceu em virtude de traumatismo 
craniano ocorrido em queda de bicicleta. Adota-se a teoria da causalidade adequada, que não se revela tão 

ampliativa quanto a teoria da equivalência das condições e nem tão restritiva quanto a teoria da causalidade 

necessária. Pela teoria da causalidade adequada, a condição somente passa a ser considerada como causa do dano 
quando este for conseqüência normalmente previsível de tal condição� (TJSP - Apelação nº 9164294-
09.2006.8.26.000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 15.09.2011). 
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�Ao legislador, portanto, quando adotou a teoria do dano direto e imediato, repugnou-
lhe sujeitar o autor do dano a todas as nefastas consequências do seu ato, quando já não 

ligadas a ele diretamente. Este foi, indubitavelmente, o seu ponto de vista. E o 
legislador, a nosso ver, está certo, porque não é justo decidir-se pela responsabilidade 
ilimitada do autor do primeiro dano�125. 

 

De toda sorte, não existem soluções definitivas para a problemática envolvida nesse 

elemento constitutivo da responsabilidade civil. A gama de possibilidades cingida em matéria de 

nexo de causalidade é incomensurável. 

 

Nesse sentido, SERGIO CAVALIERI FILHO assegura com lucidez que: 

 

�nenhuma teoria nos oferece soluções prontas e acabadas para todos os problemas 

envolvendo nexo causal. Como teorias, apenas nos dão um roteiro mental a seguir, o 

raciocínio lógico a ser desenvolvido na busca da melhor solução. Sempre sobrará 

espaço para a criatividade do julgador atento aos princípios da probabilidade, da 

razoabilidade, do bom-senso e da equidade�126. 
 

De toda sorte, ponto que deve ficar muito bem delineado advém da necessária conjugação 

dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Como assevera ALVINO LIMA, �a 

responsabilidade civil se caracteriza e surge, uma vez que seus elementos se integram; é um 

fenômeno completo oriundo de requisitos diversos intimamente unidos�
127. 

 

 

1.4. Responsabilidade civil quanto ao fundamento 

 

 A doutrina destaca uma série de possíveis classificações quanto às espécies de 

responsabilidade civil
128. Pela limitação temática do presente estudo, uma classificação em 

                                                                                                                                                                                            
124 Destaque nosso. 
125 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 352. 
126 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 48. 
127 Culpa e risco. 1ª ed., 2ª tiragem, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 58. 
128 Cumpre apenas fazer uma remissão importante: também em decorrência da limitação temática deste trabalho, não 

serão objeto de maiores considerações as espécies de responsabilidade, lato sensu, em que essa poderia ser dividida 
em responsabilidade civil e penal, de acordo com o bem jurídico lesado, destacando-se que, na primeira, a lesão 

atinge o direito privado, enquanto, na segunda, lesa-se uma norma de direito público. 
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especial será mais bem examinada, qual seja, aquela que analisa a responsabilidade em relação ao 

seu fundamento, podendo ser, nesse sentido, distribuída em subjetiva e objetiva. 

 

Merecem apenas menção algumas outras classificações: (i) quanto ao fato gerador, a 

responsabilidade pode ser contratual ou extracontratual, conforme se origine de descumprimento 

de contrato celebrado ou de violação de dever ou obrigação legalmente previstos; e (ii) em 

relação ao agente, a responsabilidade pode ser direta ou indireta, conforme responda o agente por 

ato próprio ou de terceiros, respectivamente. 

 

 Entretanto, conforme mencionado, será objeto pormenorizado da presente análise a 

responsabilidade civil quanto ao seu fundamento. 

 

 MARIA HELENA DINIZ, no que diz respeito aos reais fundamentos da responsabilidade 

civil, entende que: 

 

�Na responsabilidade civil são a perda ou a diminuição verificadas no patrimônio do 

lesado ou o dano moral que geram a reação legal, movida pela ilicitude da ação do 

autor da lesão ou pelo risco. Isto é assim porque a idéia de reparação é mais ampla do 

que a de ato ilícito, pois, se este cria o dever de indenizar, há casos de ressarcimento de 

prejuízo em que não se cogita de ilicitude da ação do agente. Além do ilícito há outros 

fatos geradores de responsabilidade. Deveras, hipóteses há, (...) em que o dano é 

reparável sem o fundamento da culpa, baseando-se no risco objetivamente 
considerado. Contudo, não se pode, ainda, olvidar a existência de casos de 

responsabilidade por ato lícito, em que o dano nasce de um fato, permitido legalmente, 

praticado pelo responsável, obrigando-o a ressarcir o lesado do prejuízo que lhe 

causou�129. 
 

Destaque-se que, justamente por haver, além do ato ilícito, outros fatos geradores para a 

ocorrência da obrigação indenizatória, não inserimos no item concernente aos elementos 

                                                           
129 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 5. 
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constitutivos da responsabilidade civil o elemento culpa130. Vale dizer que o ilícito não é o único 

fundamento para a obrigação reparatória
131. 

 

De toda sorte, utilizando a nomenclatura e a classificação aceitas pela crassa maioria 

doutrinária, entendemos que a responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, na medida 

em que exija ou não, respectivamente, a culpa ou dolo para sua configuração. 

 

Pode-se dizer, portanto, que o Direito brasileiro atual é misto, nele convivendo hipóteses 

de responsabilidade subjetiva e objetiva. 

 

 

           1.4.1. Responsabilidade subjetiva 

  

Conforme já mencionado alhures, a obrigação de indenizar pode ser originada em virtude 

da prática de um ato ilícito. E, se assim o for, conjugada a conduta ilícita ao dano, por meio do 

nexo causal, estar-se-á diante da responsabilidade civil de cunho subjetivo. 

 

O dispositivo legal fundamental para o estudo da responsabilidade subjetiva é o atual 

artigo 186, do Código Civil, que preceitua: 

 

�Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito�. 

 

                                                           
130 Em sentido contrário, FERNANDO PESSOA JORGE define responsabilidade civil como �a situação em que se 

encontra alguém que, tendo praticado um acto ilícito, é obrigado a indemnizar o lesado dos prejuízos que causou�, 

incluindo, pois, a conduta ilícita como elemento da obrigação indenizatória (in Ensaio sobre os pressupostos da 

responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 1999, p. 36, destaque nosso). 
131 A divisão apresentada pela maioria da doutrina que se debruça sobre o estudo da responsabilidade civil em 

subjetiva e objetiva, como se essas classificações demonstrassem seu fundamento, merece críticas de alguns 

estudiosos. Dentre eles, EUGÊNIO FACCHINI NETO entende que: �a teoria da responsabilidade civil comporta 
tanto a culpa como o risco. Um como o outro devem ser encarados não propriamente como fundamentos da 

responsabilidade civil, mas sim como meros processos técnicos de que se pode lançar mão para assegurar às vítimas 

o direito à reparação dos danos injustamente sofridos. Onde a teoria subjetiva não puder explicar e basear o direito à 

indenização, deve-se socorrer da teoria objetiva� (in Da responsabilidade civil no novo código. Revista Jurídica, n. 
356, p. 31-76, Porto Alegre: Notadez/Fonte do Direito, junho de 2007, p. 40). 
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Tecendo comentários acerca do artigo 159, do Código Civil de 1916, correspondente em 

parte ao atual 186, assim ponderava FRANCISCO CAMPOS: 

 

�Ora, o art. 159 do Código Civil brasileiro, tal como o artigo correspondente do 

Código Civil francês, não deixa dúvida quanto ao fundamento da responsabilidade. O 

que funda a obrigação de reparar o dano é, precisamente, a negligência ou a 

imprudência, isto é, o fato de obrar em relação ao direito alheio com inatenção, 

desleixo ou imprevidência. Se não se pode imputar à conduta que deu causa ao 

prejuízo imperícia, negligência, descuido ou inatenção, ao seu autor não poderá ser 

imputada a responsabilidade pelo prejuízo�
132. 

 

Desse modo, de forma geral, cometerá ato ilícito, em sentido lato, aquele que ofender 

alguma regra jurídica. Contudo, somente praticará ato ilícito, em sentido estrito, para fins do que 

dispõe o artigo supracitado, quem tiver comportamento antijurídico aliado ao resultado danoso 

que dessa atitude decorre para outrem133. 

 

Por sua vez, o comportamento antijurídico é qualificado pela culpa, o que significa dizer 

que, agindo com culpa, o agente está a merecer a reprovação do direito
134. 

 

Nos termos do quanto já exposto anteriormente no item 1.3, supra, não entendemos que a 

culpa seja um pressuposto da responsabilidade civil, mas o é em relação à responsabilidade civil 

subjetiva. Ou seja, necessariamente, para que esteja afigurada a obrigação indenizatória de cunho 

subjetivo, deverá estar presente a culpa, ao lado da ação, do dano e do nexo de causalidade. 

Trata-se de um trinômio qualificado pela culpa: devem estar demonstrados, pois, a conduta 

culposa, o dano e o nexo causal. 

 

Vale mencionar que os direitos francês, alemão e japonês também exaram o princípio 

geral da matéria ao início do capítulo sobre o ato ilícito. LIMONGI FRANÇA informa que o 

Código japonês expressamente assevera que: �Art. 709. Uma pessoa que viola intencionalmente 

ou negligentemente o direito de outrem está obrigada a fazer a compensação do prejuízo daí 

                                                           
132 Direito Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 149. 
133 Nesse sentido é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Comentários ao novo Código Civil: artigos 
185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 18). 
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resultante�, enquanto o direito alemão prevê: �§ 823. Quem dolosa ou culposamente lesiona de 

forma antijurídica a vida, o corpo, a saúde, a liberdade, a propriedade ou qualquer outro direito de 

outra pessoa, está obrigado com ela à indenização do dano causado por isto�
135. Já o Código 

francês dispõe que: �Art. 1.383. Cada um é responsável pelo dano que provocou não somente por 

sua culpa, mas ainda por sua negligência ou por sua imperícia�
136. 

 

Nos termos da doutrina de CARLOS ROBERTO GONÇALVES: 

 

�É consenso geral de que não se pode prescindir, para a correta conceituação de culpa, 

dos elementos �previsibilidade� e comportamento do homo medius. Só se pode, com 

efeito, cogitar de culpa quando o evento é previsível. Se, ao contrário, é imprevisível, 

não há cogitar culpa�
137. 

 

Poder-se-ia dizer, com JOSÉ DE AGUIAR DIAS, que a culpa �é o elemento substancial 

do procedimento perigoso, animado de consciência e vontade�138; ou, com HUMBERTO 

THEODORO JÚNIOR, que �a noção de culpa se dá no momento em que, querendo ou não o 

dano, o agente voluntariamente adota um comportamento contrário aos padrões exigidos pelo 

direito e, em consequência disso, provoca um dano injusto a outrem�
139, ou, ainda, com SÍLVIO 

DE SÁLVIO VENOSA, que �culpa é a inobservância de um dever que o agente devia conhecer e 

observar�140, ou, com JAIME FERNÁNDEZ MADERO, que �la culpa (...) consiste en la omisión 

de las diligencias requeridas en función de la naturaleza de la obligación, y de acuerdo a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar�141; e acompanhando MARIA HELENA 

DINIZ, culpa em sentido amplo é a �violação de um dever jurídico, imputável a alguém, em 

                                                                                                                                                                                            
134 Conforme doutrina de CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Direito civil brasileiro, volume 4: 

responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 314). 
135 Responsabilidade civil � Código do Japão comparado com o do Brasil. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria 

de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 

976-977. 
136 Conforme informa RUI STOCO (in Responsabilidade civil no Código Civil francês e no brasileiro. In: Nery 
Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 1040). 
137 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 34. 
138 Da responsabilidade civil. v. II, 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 433. 
139 Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 101. 
140 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 26. 
141 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 352. 
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decorrência de fato intencional ou de omissão de diligência ou cautela�142, e, por fim, nos termos 

do quanto preceituado pelo direito canadense, �fault, in the context of tort law, refers to 

blameworthy or culpable conduct � conduct that in the eyes of the law is unjustifiable because it 

intentionally or carelessly disregards the interests of others�143. 

 

Assim, a culpa em sentido amplo abrange o dolo e a culpa em sentido estrito (também 

denominada culpa aquiliana). O dolo está previsto no artigo 186, do Código Civil, na expressão 

�por ação ou omissão voluntária�. Configura-se, por conseguinte, no ato lesivo voluntário, em 

que a intenção de causar prejuízo a outrem fica demonstrada. A culpa em sentido estrito, por 

outro lado, dispensa a intenção deliberada de dano, mas a conduta imprudente, negligente ou 

imperita do agente vem a causar o prejuízo, gerando, então, a necessidade de recompor o 

patrimônio do lesado. Note-se que, em ambas as hipóteses, a conduta deve ser voluntária, mas 

somente no dolo será ela deliberadamente lesiva. 

 

Dessa sorte, a culpa aquiliana abrange as modalidades imprudência, negligência ou 

imperícia
144. Trata-se de uma constatação no sentido de que o agente poderia ou deveria ter agido 

de forma diferente. 

 

CARLOS ROBERTO GONÇALVES assim define as modalidades de culpa: 

 

�A conduta imprudente consiste em agir o sujeito sem as cautelas necessárias, com 

açodamento e arrojo, e implica sempre pequena consideração pelos interesses alheios. 
A negligência é a falta de atenção, a ausência de reflexão necessária, uma espécie de 

preguiça psíquica, em virtude da qual deixa o agente de prever o resultado que podia e 

devia ser previsto. A imperícia consiste sobretudo na inaptidão técnica, na ausência de 

conhecimentos para a prática de um ato, ou omissão de providência que se fazia 

necessária; é, em suma, a culpa profissional�
145. 

 

                                                           
142 Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 41. 
143 JAMES EVERIL SMYTH, in The Law and business administration in Canada. 12 ed., Toronto: Pearson Canada, 
2010, p. 51. 
144 Entende-se que essa modalidade de culpa, mesmo não estando expressamente prevista no artigo 186, CC, restaria 
englobada no conceito �negligência�, pois seria decorrência da falta de ação diante de um dever preexistente. 
145 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 35. 
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De toda forma, qualquer que seja a modalidade de culpa, o agente terá atuado sem a 

necessária observância das cautelas exigidas para que se evitasse o dano. 

 

 Outrossim, importante destacar que, além da culpa, elemento qualificador do 

comportamento antijurídico, deverá estar presente a imputabilidade do agente causador do dano. 

Imputabilidade é 

 

�o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade para poder responder 

pelas consequências de uma conduta contrária ao dever; imputável é aquele que podia 

e devia ter agido de outro modo. (...) não há como responsabilizar quem quer que seja 

pela prática de um ato danoso se, no momento em que o pratica, não tem capacidade de 

entender o caráter reprovável de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse 
entendimento�146. 

 

 Verificadas as situações em que ocorre a responsabilidade de cunho subjetivo, passa-se à 

análise da responsabilidade objetiva, confrontando-se, quando necessário, ambas as espécies. 

 

 

           1.4.2. Responsabilidade objetiva 

 

 Ao contrário da responsabilidade subjetiva, que se funda na ideia de culpa, a 

responsabilidade objetiva prescinde de tal noção, tornando-se necessário apenas demonstrar a 

existência de dano e nexo de causalidade, de forma a estar presente a obrigação reparatória. 

 

Nesse contexto, JAIME FERNÁNDEZ MADERO pontua que, em se tratando de 

responsabilidade objetiva: 

 

�En principio, el damnificado solamente debe demonstrar el hecho, el daño y la 

relación causal vinculante entre los dos primeros. Sin embargo, ocurrido el hecho 

dañoso, no corresponderá determinar si el autor del daño obró con prudencia y 

diligencia, cualquiera sea el enfoque que se utilice � a priori o a posteriori � sino 
establecer si debe responder por ese perjuicio en consideración al riesgo de la cosa o a 

la obligación de garantía que pesaba sobre el mismo�147. 

                                                           
146 SERGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 26). 
147 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 351. 
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 A evolução dos ordenamentos jurídicos de uma tendência mais subjetivista para 

notoriamente objetivista advém da consciência de que a culpa é insuficiente para disciplinar todas 

as hipóteses de responsabilidade. Em diversos casos, a dificuldade do lesado em comprovar a 

culpa do agente era tão grande que restava inviabilizada a reparação do dano148. 

 

 Se, por um lado, no que se refere à responsabilidade civil subjetiva, o mérito pela criação 

de tal teoria deveu-se ao direito francês
149, por outro, no que diz respeito à responsabilidade 

objetiva, atribui-se tal mérito ao direito italiano, que introduziu a noção de responsabilidade 

decorrente da exposição a um perigo150, teoria que voltou a ser aprimorada pelo direito francês. 

 

De qualquer forma, importante verificar que �não há responsabilidade sem culpa, exceto 

disposição legal expressa, caso em que se terá responsabilidade objetiva�151. E tal conclusão deve-

se ao fato de que, �como não há que se falar em imputabilidade da conduta, tal responsabilidade 

só terá cabimento nos casos expressamente previstos em lei�152. 

 

 Uma das teorias que procuram explicar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Os 

partidários dessa teoria defendem que o criador e o beneficiário das situações de risco devem 

responder por prejuízos causados a outrem, independentemente de existir o elemento culpa 

quando de sua atuação. �Aqui, a imputação do ato ou fato lesivo ao responsável tem por base não 

                                                           
148 CARLOS ROBERTO GONÇALVES pontua que �tal evolução foi motivada especialmente pelo desenvolvimento 
industrial, pelo advento do maquinismo e do crescimento populacional� (In Direito civil brasileiro, volume 4: 

responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 325). 
149 Aliás, bem lembra LIMONGI FRANÇA que �os alicerces do Direito moderno e contemporâneo se encontram, 

nesta matéria, como na generalidade da Ciência Jurídica, na Escola Histórica germânica e na exegese francesa� (in 

As raízes da responsabilidade aquiliana. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas 

essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 286). E ARNOLDO WALD 

sustenta que �quanto aos fatores jurídicos e morais, o direito brasileiro pertence, como todos os da América do Sul ao 
grupo do direito francês� (in A evolução da responsabilidade civil e dos contratos no direito francês e brasileiro. In: 
Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 956). 
150 Conforme doutrina de SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São 

Paulo: Atlas, 2011, p. 10). 
151 MARIA HELENA DINIZ (in Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 41). 
152 MARIA HELENA DINIZ (in Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 50). 
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a culpa, mas o risco que ele próprio criou, ou que, pelo menos, acontece dentro da sua esfera de 

ação�
153. 

 

Sobre essa teoria, SÍLVIO DE SALVO VENOSA formula a seguinte opinião: 

 

�A teoria do risco aparece na história do Direito, portanto, com base no exercício de 

uma atividade, dentro da ideia de que quem exerce determinada atividade e tira 
proveito direto ou indireto dela responde pelos danos que ela causar, 
independentemente de culpa sua ou de prepostos. O princípio da responsabilidade sem 

culpa ancora-se em um princípio de equidade: quem aufere os cômodos de uma 

situação deve também suportar os incômodos. O exercício de uma atividade que possa 

representar um risco obriga por si só a indenizar os danos causados por ela�154. 
 

 De acordo com referida teoria, quem expõe o direito alheio a um risco de dano deve 

responder pelo efetivo prejuízo causado155. Essa máxima foi incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro com o Código Civil de 2002, que preceitua, no parágrafo único, do artigo 927, que: 

 

�Art. 927. (...) 
 
Parágrafo único � Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem�156. 

 

 Trata-se do estabelecimento de verdadeira cláusula geral de responsabilidade objetiva. 

 

                                                           
153 FERNANDO NORONHA (in Responsabilidade civil: uma tentativa de ressistematização. In: Nery Júnior, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 150). 
154 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 15. 
155 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA pontua que �a teoria do risco que melhor se adapta às condições de vida 

social é o que se fixa no fato de que, se alguém põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos 

eventos danosos que esta atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada caso, 
isoladamente, o dano é devido à imprudência, à negligência, a um erro de conduta, e assim se configura a teoria do 

risco criado� (in Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 288). 
156 O Código Civil português disciplina a matéria da seguinte forma, no artigo 493, n. 2: �quem causar danos a 

outrem no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é 

obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as prudências exigidas pelas circunstâncias com o fim 

de as prevenir�, conforme informa MÁRIO FROTA (in Estudo contrastivo da responsabilidade civil nos Códigos 

Civis do Brasil e de Portugal. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: 

responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1002). 
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 Não há definição legal sobre o que se entende por atividade de risco, optando o legislador 

pela utilização de expressões vagas e indeterminadas, cujo conteúdo precisa ser preenchido pela 

jurisprudência e pela doutrina. Assim, como alerta MARIA HELENA DINIZ, �é preciso deixar 

claro que o perigo deve resultar do exercício da atividade e não do comportamento do agente�157. 

Não se perquire, portanto, quanto ao modo de atuação do agente, mas, tão somente, quanto ao 

risco trazido pela atividade desenvolvida pelo causador do dano. 

 

 Mesmo aviso é fornecido por EUGÊNIO FACCHINI NETO, ao doutrinar que: 

 

�A periculosidade deve ser aferida objetivamente, pela sua própria natureza ou pela 

natureza dos meios empregados, e não em virtude do comportamento negligente ou 

imprudente de quem agiu. Ou seja, a periculosidade deve ser uma qualidade 
preexistente, intrínseca e não eliminável. O homem prudente pode apenas reduzir tal 

periculosidade, sem jamais conseguir eliminá-la�158. 
 

 Sobre a teoria do risco, pontua GISELDA MARIA FERNANDES NOVAES 

HIRONAKA que: 

 

�a responsabilidade objetiva deriva do exercício de atividade que contenha a 

potencialidade de risco, e não simplesmente de comportamento culposo do agente, 

como ocorre, de resto, na responsabilidade subjetiva. Pelo simples fato de agir, o 
homem já passa a desfrutar das vantagens de sua atividade e já passa a produzir, 

potencialmente, a possibilidade de criar situações de dano ou prejuízo para os outros. 

Referidas vantagens não são, necessariamente, vantagens de natureza pecuniária (...); 

basta que seja ela desempenhada no interesse, ainda que moral, do agente�159. 
 

 Vale dizer que aquela pessoa, física ou jurídica, que desenvolve atividade lícita que possa 

gerar risco para o patrimônio, material ou moral, de outrem, responderá pelo prejuízo causado, 

devendo ser demonstrados apenas dois requisitos: dano e nexo de causalidade com a atividade 

desenvolvida pelo agente. Criado o risco, com prejuízo a outrem, presente estará a obrigação de 

indenizar. 

 

                                                           
157 Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. 7 v., 17 ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 51. 
158 Da responsabilidade civil no novo código. Revista Jurídica, n. 356, p. 31-76, Porto Alegre: Notadez/Fonte do 
Direito, junho de 2007, p. 45-46. 
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 Pode-se dizer que a teoria do risco é subdividida em algumas outras, em especial duas: 

teoria do risco-proveito e teoria do risco criado. Para configurar a responsabilidade pela primeira 

teoria, deve a vítima demonstrar que o prejuízo por ela suportado decorreu de atividade de risco 

do agente que lhe conferiu um proveito160-161. A noção que melhor norteia essa teoria pode ser 

sintetizada na máxima segundo a qual quem colher os frutos da utilização de coisas ou atividades 

perigosas deve experimentar eventuais consequências prejudiciais que dela decorrem162-163. 

 

Por outro lado, um pouco mais ampliativa quanto a seu campo de aplicação, encontra-se a 

teoria do risco criado, por meio da qual se dispensa a prova do proveito auferido pelo agente, 

devendo o prejudicado comprovar apenas o dano e o nexo causal com a atividade exercida pelo 

agente. Há notório aumento dos encargos do agente, vez que, se criado o risco, e comprovados 

dano e nexo, presente estará a obrigação de indenizar164. 

 

 Entendemos que o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, encampou a teoria do 

risco criado, por somente exigir, por parte da vítima, a demonstração de que a atividade 

                                                                                                                                                                                            
159 Novos rumos da satisfação reparatória. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, n. 28, p. 107-118, Bauru, 
abr./jul. 2000, p. 114. 
160 Nos dizeres de SERGIO CAVALIERI FILHO, �pela teoria do risco-proveito, responsável é aquele que tira 

proveito da atividade danosa, com base no princípio de que, onde está o ganho, aí reside o encargo � ubi 

emolumentum, ibi onus" (in Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 143). 
161 Aduz ALVINO LIMA que �a insegurança material da vida moderna criou a teoria do risco-proveito� (in Situação 

atual, no Direito Civil moderno, das teorias da culpa e do risco. Revista Forense, v. LXXXIII. Fascículo 445, Rio de 

Janeiro: Forense, julho de 1940, p. 389). 
162 Conforme lição de CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Comentários 

ao novo Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 12). 
163 Aplicando referida teoria, verifique-se o seguinte julgado: �EMENTA. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS � (...) Teoria do risco 
da atividade. A conduta do comerciante faz transparecer a sua obrigação, por força de imposição legal, por 

responsabilidade objetiva manietada à teoria do risco de proveito de lucro, inerente à sua atividade, pela adoção de 

procedimento temerário para a realização de seus negócios contratuais (...). Conforme comentário pela notável 
doutrinadora Regina Beatriz Tavares da Silva: �... a teoria do 'risco proveito', baseada na idéia de que quem tira 

proveito ou vantagem de uma atividade e causa dano a outrem tem o dever de repará-lo 'ubi emolumentum, ibi 
onus'...� (TJSP - Apelação nº 0015926-72.2009.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Salles Rossi, 
j.8.09.2011). 
164 Segundo EUGÊNIO FACCHINI NETO, referida teoria preceitua que �a responsabilidade não é mais a 

contrapartida de um proveito ou lucro particular, mas sim a conseqüência inafastável da atividade em geral. (...) sua 

aplicação não mais supõe uma atividade empresarial, a exploração de uma indústria ou comércio, ligando-se, ao 
contrário, a qualquer ato do homem que seja potencialmente danoso à esfera jurídica de seus semelhantes. 
Concretizando-se tal potencialidade, surgiria a obrigação de indenizar� (in Da responsabilidade civil no novo código. 

Revista Jurídica, n. 356, Porto Alegre: Notadez/Fonte do Direito, junho de 2007, p. 38). 
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desenvolvida pelo autor do dano implica risco para os direitos de outrem165. Não se fala, nessa 

norma, em necessidade de o agente comprovar eventual benefício ao desenvolver a referida 

atividade de risco. 

 

 Outrossim, o dispositivo em análise estabelece a responsabilidade objetiva em duas 

situações: (i) nos casos especificados em lei; ou (ii) quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo agente implicar risco para os direitos de outrem. Apesar de a aplicação da 

teoria do risco-criado ser expressa apenas à segunda hipótese, segundo nosso entendimento, se 

determinado caso especificado em lei não for categórico no sentido de encampar teoria diversa, 

deverá ser aplicada a principiologia da teoria do risco-criado, por ser a regra geral acerca da 

responsabilidade objetiva, no direito brasileiro, pós Código Civil de 2002. 

 

 A doutrina também faz menção à teoria do risco integral, pela qual se defende a 

existência de responsabilidade até mesmo diante de situações em que não se encontra presente o 

nexo de causalidade. Assim, segundo essa extremada teoria, até mesmo quando se estiver diante 

de alguma excludente de responsabilidade, deverá o agente indenizar o dano causado. 

 

 Tal teoria é usualmente invocada para justificar a imposição da obrigação de indenizar em 

hipóteses de dano ao meio ambiente, conforme se verifica do seguinte julgado: 

 

�Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos à saúde decorrente de exposição a 

agrotóxicos. Dano ambiental. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório. 

Critérios. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Como pontua a doutrina, 

é aplicável à responsabilidade objetiva pelo dano ambiental a teoria do risco integral, 

isto é, o agente deve reparar o dano causado independentemente de existir um fato 

culposo; não perquire a teoria as circunstâncias do fato causador do dano, bastando 

que este ocorra e que esteja vinculado a determinado fato para assegurar à vítima a 

sua reparação. (...)�166. 
 

                                                           
165 Esse é igualmente o posicionamento de CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO, quando afirmam que �de uma coisa não se tem dúvida: aqui foi adotada a teoria do risco criado (...)� (in 

Comentários ao novo Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 151). 
166 TJRS, Ap. Cível 70017206541, j. 7.2.2007, 9ª Câmara Cível, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary; destaques 

nossos. 
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 Como tendência da responsabilidade civil nos ordenamentos jurídicos contemporâneos, a 

doutrina indica a denominada socialização da responsabilidade. Por essa teoria, o Estado 

absorveria todos os riscos, fazendo sua redistribuição por todo o corpo social. Todos, portanto, 

arcariam com cada um dos prejuízos causados aos indivíduos da sociedade
167-168. 

 

 Sobre a tendência da responsabilidade no início deste novo século, doutrinam CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI FILHO: 

 

�(...) a responsabilidade, antes centrada no sujeito responsável, volta-se agora para a 
vítima e a reparação do dano por ela sofrido. O dano, nessa nova perspectiva, deixa de 

ser apenas contra a vítima para ser contra a própria coletividade, passando a ser um 

problema de toda a sociedade. (...) Tendo em vista, porém, o montante elevado das 
indenizações e a insuficiência de patrimônio da parte que causou o dano, o seguro, 

convencional ou legal, será uma das técnicas cada vez mais utilizadas, principalmente 

nos casos de responsabilidade fundada no risco integral, para se alcançar a socialização 

do dano e, dessa forma, garantir pelo menos uma indenização básica para qualquer tipo 

de dano (...)�169. 
 

 De toda sorte, como é possível verificar, a distinção clássica para as espécies de 

responsabilidade civil reside na exigência ou não de culpa, como pressuposto da obrigação de 

indenizar. No caso de se tratar de responsabilidade subjetiva, deve restar comprovado o elemento 

culpa, em uma de suas três modalidades � negligência, imprudência ou imperícia �, para que se 

verifique a obrigação de ressarcimento. Já quando se estiver diante da responsabilidade objetiva, 

tal requisito não é exigido, bastando restarem configurados os elementos dano e nexo de 

causalidade com a conduta do agente. 

 

 Entretanto, nem sempre essa diferenciação será suficiente para que se possam distinguir, 

com precisão, as modalidades em apreço. 

                                                           
167 Nesse sentido são os ensinamentos de EUGÊNIO FACCHINI NETO (in Da responsabilidade civil no novo 
código. Revista Jurídica, n. 356, Porto Alegre: Notadez/Fonte do Direito, junho de 2007, p. 41). 
168 A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado: �Responsabilidade Civil � Ação de Indenização por danos 

materiais e morais - Fazenda Pública. O risco traduz a necessidade social de paz e progresso da sociedade (...). 
Assim, do ponto de vista jurídico a questão tratada, no âmbito do direito público, encontra solução na socialização da 

responsabilidade do Estado, de forma tal que por intermediação desse, todos respondam, proporcionalmente, pelos 
danos que esse mesmo Estado em qualquer das facetas de sua soberania (Estado-executivo, Estado-legislador e 
Estado-juiz) venha causar a direito individual� (TJSP - Apelação nº 0186381-44.2008.8.26.0000. 3ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Marrey Uint, j.22.03.2011). 
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 De importância ímpar para os fins almejados neste estudo é a diferenciação entre as 

espécies de responsabilidade, em análise, apresentada por FÁBIO ULHOA COELHO: 

 

�São duas as espécies de responsabilidade civil: subjetiva e objetiva. Na primeira, o 
sujeito passivo da obrigação pratica ato ilícito e esta é a razão de sua 

responsabilização; na segunda, ele só pratica ato ou atos lícitos, mas se verifica em 
relação a ele o fato jurídico descrito na lei como ensejador da responsabilidade. Quem 
responde subjetivamente fez algo que não deveria ter feito; quem responde 

objetivamente fez só o que deveria fazer. A ilicitude ou licitude da conduta do sujeito a 

quem se imputa a responsabilidade civil é que define, respectivamente, a espécie 

subjetiva ou objetiva�170. 
 

 Portanto, é extremamente importante verificar que não só a exigência ou não do elemento 

culpa � de forma apartada � irá possibilitar a diferenciação das espécies de responsabilidade civil 

em subjetiva ou objetiva. Outra base de distinção de notória importância é verificar se a conduta 

prevista como caracterizadora de responsabilidade civil é ilícita ou lícita (mas ainda assim 

ensejadora de responsabilidade civil). No primeiro caso, estar-se-á diante de responsabilidade 

subjetiva, enquanto, na segunda hipótese, de responsabilidade objetiva. 

 

 Por óbvio que os próprios conceitos de ato ilícito e culpa se entrelaçam, mas é equivocada 

a ideia de sempre buscar nos comandos legais a presença expressa de uma das três modalidades 

de culpa � negligência, imprudência e imperícia � para que se entenda a respectiva 

responsabilidade como subjetiva. Ou ainda, mutatis mutandis, pretender encontrar, na ausência de 

menção expressa de tais modalidades, a responsabilidade objetiva. Muitas vezes, como se verá 

adiante, a lei será silente quanto ao elemento culpa, mas, ainda assim, será possível identificar o 

fundamento de responsabilidade civil. 

 

 Reforçando referido conceito, MARIA HELENA DINIZ se posiciona no seguinte sentido: 

 

�Na responsabilidade subjetiva o ilícito é o seu fato gerador, de modo que o imputado, 

por ter-se afastado do conceito de bonus pater familias, deverá ressarcir o prejuízo, se 

se provar que houve dolo ou culpa na ação. (...) 
                                                                                                                                                                                            
169 Comentários ao novo Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 40-41. 
170 Curso de Direito Civil: Obrigações. Responsabilidade civil. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 2009. 
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Na responsabilidade objetiva, a atividade que gerou o dano é lícita, mas causou perigo 

a outrem, de modo que aquele que a exerce, por ter a obrigação de velar para que dela 

não resulte dano, terá o dever ressarcitório, pelo simples implemento do nexo 

causal�171. 
 

 Tem-se, portanto, fixada a seguinte concepção: o fato gerador da responsabilidade 

subjetiva é a ocorrência de ato ilícito, cumulada com a produção do dano, enquanto, para a 

configuração da responsabilidade objetiva, basta a incidência na conduta lícita prevista em lei, 

desde que, por óbvio, essa conduta cause prejuízo a outrem. 

 

 Resta, ainda, esclarecer que prevalece na doutrina pátria o entendimento segundo o qual a 

responsabilidade civil subjetiva é a regra de nosso ordenamento jurídico, mesmo após as 

alterações implementadas pelo Código Civil de 2002. Sobre o assunto, posiciona-se MARIA 

HELENA DINIZ, para quem, �no nosso ordenamento jurídico vigora a regra geral de que o dever 

ressarcitório pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, ou seja, da reprovabilidade ou 

censurabilidade da conduta do agente�172. 

 

No mesmo sentido, CARLOS ROBERTO GONÇALVES sustenta que: �O Código Civil 

brasileiro, malgrado regule um grande número de casos especiais de responsabilidade objetiva, 

filiou-se como regra à teoria �subjetiva�. (...) A responsabilidade subjetiva subsiste como regra 

necessária (...).�173-174-175-176 

                                                           
171 Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 53-54. 
172 Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 39. 
173 Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 6 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 50. 
174 Com idêntico posicionamento, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR assevera que: �A responsabilidade objetiva 

se ampliou, mas tem se conservado como exceção ao lado da figura geral, que continua sendo o ato ilícito integrado 

pelo elemento culpa� (in Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de 

Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 28) e, também, EUGÊNIO FACCHINI NETO, quando aduz 

que �o Novo Código manteve a primazia da culpa (responsabilidade subjetiva) como fundamento básico da 

responsabilidade civil� (in Da responsabilidade civil no novo código. Revista Jurídica, n. 356, Porto Alegre: 
Notadez/Fonte do Direito, junho de 2007, p. 74). 
175 O mesmo se diga quanto ao direito português, conforme narrado por FERNANDO LUSO SOARES (in A 

responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 119). 
176 Em sentido contrário, é de se mencionar o posicionamento de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY (in Código Civil Anotado e Legislação Extravagante, 2 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 

488), para quem ambos sistemas jurídicos de responsabilidade civil �têm a mesma importância no sistema do CC, 

não havendo preponderância de uma sobre a outra. Conforme o caso, aplica-se um ou outro regime da 
responsabilidade civil, sendo impertinente falar-se em regra e exceção�. 
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De toda sorte, independentemente do entendimento quanto ao tema de se tratar a 

responsabilidade subjetiva de regra no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar o alerta 

emitido por JOÃO BATISTA LOPES, ainda nos idos de 1979, quando asseverou que �a teoria do 

risco não substituiu a teoria da culpa, mas sobrevive ao lado dela�177. 

 

Entendemos, pois, que o novo Código Civil não substituiu a relevância dos fundamentos 

da responsabilidade civil, uma vez que não ocorreu uma troca da responsabilidade civil subjetiva 

pela objetiva. No nosso entendimento, buscou-se tutelar de forma mais consistente situações 

danosas, cuja respectiva reparação não era alcançada pela dificuldade de comprovar a culpa do 

agente178-179. Em regra, portanto, não se eliminou a exigência de culpa para se configurar a 

obrigação de indenizar. 

 

Vale concordar, assim, com as observações de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: �o 

que se tem assistido de concreto não é a abolição da responsabilidade subjetiva, mas o aumento 

constante, na legislação, de hipóteses de responsabilidade que independem do elemento culpa e 

se contentam com o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo da vítima�180. 

 

 Dessa forma, pelo fato de as espécies de responsabilidade civil conviverem no 

ordenamento brasileiro, imperiosa se faz a identificação de uma e outra, nos casos concretos que 

se afigurarem. 

 

                                                           
177 Perspectivas atuais da responsabilidade civil no direito brasileiro. Revista de jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, n.57, p. 13-25, São Paulo, mar.-abril. 1979. 
178 Aliás, realmente parece ter sido essa a intenção do legislador que, na exposição de motivos do novo Código Civil, 

expressamente declarou como um dos pontos fundamentais do referido diploma legal: �Novo enfoque dado à matéria 

de responsabilidade civil, não só pela amplitude dispensada ao conceito de dano, para abranger o dano moral, mas 
também por se procurar situar, com o devido equilíbrio, o problema da responsabilidade objetiva� (in Novo Código 

Civil: Exposição de motivos e texto sancionado. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 45). 
179 Ademais, como bem observado por SERGIO CAVALIERI FILHO, �o novo Código Civil não fez e não fará 

nenhuma revolução na disciplina da responsabilidade civil, porque esta revolução, na realidade, ocorreu ao longo do 
século XX� (in Responsabilidade civil no novo Código Civil. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade 

(coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 373). 
180 Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 28. 
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 Fixamos posicionamento no sentido de que a responsabilidade objetiva se configura em 

exceção do sistema e, por isso, deve estar prevista, ainda que não de forma necessariamente 

expressa. Em não havendo previsão, estar-se-á diante da responsabilidade subjetiva, decorrente 

do cometimento de ato ilícito. 

 

 Diverso não é o entendimento de DONALDO ARMELIN: 

 

�Nosso sistema jurídico ainda privilegia a necessidade de culpa para que a 

responsabilidade se caracterize, mas, dada a insuficiência dessa concepção para 

resolver todos os problemas emergentes da sociedade moderna, a responsabilidade 
objetiva passou a ser admitida em alguns segmentos do vigente ordenamento jurídico 

nacional. 
 
Entretanto, ainda é ela de direito estrito, ou seja, exige previsão do sistema, embora 

esta possa ser inferida sem necessidade de expresso texto legal pertinente qualificando-
a como tal�181. 

 

 Não há obrigatoriedade, portanto, de que conste da lei menção expressa à 

responsabilidade objetiva182, desde que, do sistema como um todo, se extraia tal conclusão. 

 

 Relevantes os ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, quando alerta que 

�os diplomas e disposições (...) consagrando a teoria do risco demonstram a convivência, em 

nosso sistema jurídico, das duas teorias: subjetiva como norma geral e objetiva como 

preceituação especial�183, que merece, por conseguinte, expressa previsão legal. 

 

 Entendemos que parâmetro confiável para tal verificação é a análise de licitude ou 

ilicitude da conduta ensejadora de responsabilidade civil. Assim, se determinada conduta for 

causadora de ilícito, somente se poderá estar diante de responsabilidade subjetiva. Por outro lado, 

se mesmo praticando um ato lícito, ainda assim o agente for obrigado a reparar o dano 

                                                           
181 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 79-80. 
182 Expressões tais como �responderá independentemente de culpa� ou �responderá objetivamente� são, portanto, 

dispensáveis. 
183 Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 297. 



67 
 

 

eventualmente causado, estar-se-á diante de responsabilidade objetiva, mesmo que ausentes 

disposições expressas nesse sentido. 

 

 De toda sorte, dentro da teoria do risco, que fundamenta a responsabilidade objetiva, têm-

se como justificativas tanto o risco criado quanto o dano causado. Daí, impecável é o 

entendimento de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, quando aduz que, atualmente, �para 

haver responsabilidade civil não é necessário que a conduta do agente seja sempre injusta, o que 

tem de ser necessariamente injusto é o dano�184. 

 

 Uma última consideração merece ser feita quanto à aplicação das teorias que amparam a 

responsabilidade objetiva. É imprescindível verificar, tanto na responsabilidade subjetiva quanto 

na objetiva, a presença de seus elementos constitutivos. Assim, na responsabilidade de cunho 

objetivo, devem estar presentes necessariamente dano e nexo de causalidade com a conduta do 

agente185. 

 

 Nesse sentido pontua a doutrina de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

 

�Cabe, todavia, não levar ao extremo de considerar que todo dano é indenizável pelo 

fato de alguém desenvolver uma atividade. Aqui é que surge o elemento básico (...): a 

relação de causalidade. Da mesma forma que, na doutrina subjetiva, o elemento causal 
é indispensável na determinação da responsabilidade civil, também na doutrina 

objetiva fenômeno idêntico há de ocorrer. A obrigação de indenizar existirá como 

decorrência natural entre o dano e a atividade criada pelo agente. O vínculo causal 

estabelecer-se-á entre uma e outro. Num dos extremos está o dano causado. No outro a 

atividade do agente causadora do prejuízo�
186. 

 

 Idêntico posicionamento apresenta SERGIO CAVALIERI FILHO, ao defender que 

�mesmo na responsabilidade objetiva, (...) embora dispensável o elemento culpa, a relação de 

causalidade é indispensável�187-188. 

                                                           
184 Comentários ao novo Código Civil: artigos 185 a 232, volume III / coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira. 

Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 22. 
185 Sobre as excludentes de responsabilidade, serão tecidas minuciosas considerações no item 1.5, infra. Entretanto, é 

de se deixar pontuado, desde já, que as mesmas são aplicáveis tanto em sede de responsabilidade subjetiva quanto 

objetiva. 
186 Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 309. 
187 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 145. 
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 Quanto à notória tendência do direito, não só brasileiro como mundial, no sentido de 

adotar cada vez mais a responsabilidade objetiva ao lado daquela de cunho subjetivo, doutrina 

SÍLVIO DE SALVO VENOSA que �acentuam-se, no direito ocidental, os aspectos da 

causalidade e reparação do dano, em detrimento da imputabilidade e culpabilidade de seu 

causador�189. 

 

De toda sorte, não se pode negar que houve significativa ampliação das hipóteses de 

incidência de responsabilidade objetiva; contudo, para que esta reste inexoravelmente 

configurada, devem estar presentes seus elementos constitutivos. 

 

 

    1.5. Excludentes de responsabilidade 

 

 De interesse ímpar para o presente estudo é a análise das excludentes de responsabilidade, 

posto que, como bem assevera SÍLVIO DE SALVO VENOSA, �avulta a importância da 

definição do nexo causal em face da preponderância atual da responsabilidade objetiva. A 

ausência de nexo causal é, na verdade, nesse campo, a única defesa eficaz que tem o indigitado 

pela indenização�190. 

 

 As excludentes � eficazes defesas que são � atuam sobre um dos elementos constitutivos 

da responsabilidade. Desse modo, ocorrendo uma excludente de responsabilidade, eliminar-se-á o 

nexo causal ou mesmo a ilicitude da conduta, fazendo com que necessariamente reste não 

configurada a obrigação de indenizar. 

 

                                                                                                                                                                                            
188 Diverso não é o entendimento de JOSÉ JAIRO GOMES: �o nexo causal é essencial tanto no caso de 

responsabilidade subjetiva, quando no de objetiva; sua caracterização é de extrema relevância na definição da 

responsabilidade, já que sua ausência tem o condão de afastá-la� (in Responsabilidade civil e eticidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2005, p. 265). 
189 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 13. 
190 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 57. 
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Assim, são hipóteses em que o nexo causal não se faz presente: (i) culpa exclusiva da 

vítima; (ii) caso fortuito ou força maior; (iii) fato de terceiro equiparável a força maior. No 

âmbito exclusivamente contratual, a existência de cláusula de não indenizar igualmente 

representará, em regra, a inexistência da obrigação reparatória. E, por fim, eliminarão a ilicitude 

da conduta: (i) legítima defesa; (ii) estado de necessidade; (iii) exercício regular de um direito. 

 

 Na hipótese de culpa exclusiva da vítima, quem provocou a lesão foi esta última. Trata-se, 

pois, conforme verificado anteriormente, no item 1.3.3, supra, da análise do fato determinante 

para a ocorrência do dano. In casu, o fato determinante deveu-se à própria vítima e ao agente do 

dano. O agente atua unicamente como instrumento191 e não propriamente como causador do 

prejuízo. Desaparece, portanto, a relação de causa e efeito existente entre o dano e a conduta do 

agente. 

 

 Apesar de referida excludente de responsabilidade não estar prevista no Código Civil, 

algumas legislações esparsas preveem o afastamento do nexo causal, em decorrência da culpa da 

própria vítima, como, por exemplo, o Decreto n. 2.681/1912, que disciplina a responsabilidade 

nas estradas de ferro. 

 

 Mesmo não tendo previsão genérica expressa, a culpa da própria vítima é apontada como 

reconhecida excludente de responsabilidade pelos tribunais pátrios. 

 

 Nesse sentido, o seguinte julgado ilustra o entendimento de parte representativa da 

jurisprudência acerca dessa matéria: 

 

�Responsabilidade civil � Atropelamento em estrada de rodagem � Pessoa postada à 

noite no meio da via � Circunstâncias que a tornam única culpada pelo acidente � Ação 

improcedente. 
 
Procede com imprudência a pessoa que, pela madrugada, com densa neblina, 

permanece abaixada em estrada de rodagem, à procura de um documento. 
 

                                                           
191 Conforme entendimento de MARIA HELENA DINIZ (in Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade 
civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 110). 
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A culpa cabe, portanto, inteiramente ao autor e a ação não podia deixar de ser julgada 

improcedente�192-193. 
   

 Diversos são os autores que inserem como excludente de responsabilidade a culpa 

concorrente da vítima194. Na verdade, entendemos que, pelo fato de o evento danoso ter contado 

com a participação determinante da própria vítima � sendo de se verificar que novamente se lança 

mão da análise dos fatos determinantes para o evento danoso �, não se pode falar em exclusão de 

responsabilidade, mas, sim, em atenuação dessa. Assim, não incluímos a culpa concorrente como 

suficiente para elidir a responsabilização do agente, posto que essa ocorrerá, ainda que de forma 

reduzida. Não há, nesse caso, portanto, a quebra do nexo de causalidade, o que vale dizer que não 

está presente uma excludente de responsabilidade. 

 

 As hipóteses de caso fortuito e força maior jamais tiveram tratamento conceitual 

diferenciado pelo legislador brasileiro. Sempre coube à doutrina apontar eventuais distinções 

entre as duas hipóteses. Alguns autores, como, por exemplo, JOSÉ AGUIAR DIAS, utilizavam 

as expressões �caso fortuito� e �força maior� como sinônimas. Outros, dentre eles ÁLVARO 

VILLAÇA AZEVEDO195 e SÍLVIO DE SALVO VENOSA196, vislumbravam na força maior uma 

conduta humana inevitável e no caso fortuito um fato da natureza. Por outro lado, outros 

doutrinadores entendiam a força maior como sendo oriunda das forças da natureza, v.g. 

inundações, terremotos, etc., enquanto que caso fortuito seria decorrente de atos humanos 

implacáveis, como, por exemplo, guerras, greves, revoluções, dentre outros197. 

 

                                                           
192 RT, 440:74. 
193 Relevante assinalar que, no Código Civil Argentino, há disposição expressa quanto à referida �eximente de 
responsabilidad�, sendo que o artigo 1111 prevê que: �el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por 

una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna�. 
194 Sobre a culpa concorrente, preceitua o artigo 945, do Código Civil: �Se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a 
do autor do dano�. 
195 Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 257. 
196 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 60. 
197 MARIA HELENA DINIZ (in Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. 7 v., 21 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2007, p. 113). 
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 Atualmente, a novel legislação civil não distinguiu, nem mesmo conceitualmente, as duas 

figuras198, ao prever expressamente que: 

 

�Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 

maior; se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir�. 
 

Ou seja, ambas as figuras são consideradas como fatos necessários cujos efeitos não é 

possível evitar ou impedir. Portanto, totalmente irrelevante a distinção acadêmica entre os 

referidos institutos199, pois, nos dois casos, independentemente da nomenclatura adotada, não há 

que se falar em manutenção do nexo causal. 

 

Daí a definição abrangente apresentada por FERNANDO NORONHA para designar 

como �de caso fortuito ou de força maior o acontecimento inevitável e independente de qualquer 

atividade da pessoa de cuja possível responsabilidade civil se cogita, que foi causa adequada do 

dano verificado�200. 

 

Cabe registrar que referida celeuma não é privativa do direito brasileiro. Em outros países, 

igualmente se discute acerca da definição de cada uma dessas expressões, configurando-se uma 

tendência mundial considerá-las expressões equivalentes. JAIME FERNÁNDEZ MADERO, 

quanto ao direito argentino, aduz que: 

 

�Nos encontramos, así, en este último caso, ante el llamado �caso fortuito� o 

�fuerza mayor�, siendo ambos términos utilizados en el derecho comparado y 

también en el nacional, como sinónimos, con idénticos efectos jurídicos dado que 

las dos situaciones provocan la liberación de la responsabilidad civil del 

deudor�201. 

                                                           
198 Manteve-se, portanto, o teor do artigo 1.058, do Código Civil de 1916, que previa: �o caso fortuito, ou de força 

maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir�. 
199 Tal constatação levou CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA a afirmar que �em pura doutrina, distinguem-se estes 
eventos� (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 323). 
200 FERNANDO NORONHA (in Responsabilidade civil: uma tentativa de ressistematização. In: Nery Júnior, 

Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 175). 
201 Derecho de daños: nuevos aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Buenos Aires: La Ley, 2002, p. 204. 
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Dessa forma, interessantes são os apontamentos de SÍLVIO DE SALVO VENOSA 

quando assevera que a quebra do nexo de causalidade decorrente de eventos imprevisíveis 

�centra-se no fato de que o prejuízo não é causado pelo fato do agente, mas em razão de 

acontecimentos que escapam de seu poder�202. 

 

Em idêntico sentido é o entendimento de FERNANDO NORONHA, quando aduz que: 

 

�os danos não indenizáveis serão aqueles que só se produziram devido a circunstâncias 

extraordinárias, a situações improváveis, que não seriam consideradas por um 

julgador prudente, que ponderasse �as regras de experiência comum subministratadas 

pela observação do que normalmente acontece e ainda as regras de experiência 

técnica�, como se preceitua no art. 335 do CPC�
203. 

 

 Por oportuno, é de se verificar uma situação exemplificativa em que os Tribunais pátrios 

vislumbraram a ocorrência de caso fortuito e força maior: 

 

�Acidente do trabalho � Motorista � Transporte coletivo � Vítima de latrocínio � Caso 
fortuito � Segurança Pública que é dever do Estado e não da empregadora � 
Indenização indevida � Atividades de defesa civil que não cabem ao cidadão ou às 

empresas (art. 114 da CF) � Hipótese em que o falecimento de funcionário alvejado 

por disparo de arma de fogo, em assalto durante a jornada de trabalho e no exercício de 

sua atividade profissional, não caracteriza a culpa da empregadora, pela inexistência do 

dever legal ou porque o evento era totalmente imprevisível ou inevitável�
204. 

 

 O simples fato de terceiro, por si só, não é capaz de gerar a quebra do nexo de 

causalidade. Outrossim, sendo tal fato equiparável à força maior, ou seja, quando o fato é de 

tamanha gravidade que impossibilita por completo qualquer previsibilidade por parte da vítima, 

admitem doutrina e jurisprudência a possibilidade de o causador direto do dano excluir-se da 

obrigação de indenizar. Nesse caso, notória a quebra do nexo de causalidade do causador direto 

do dano, posto que este se torna inevitável. 

 

                                                           
202 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 61. 
203 O nexo de causalidade na responsabilidade civil. In: Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade (coord.). 
Doutrinas essenciais: responsabilidade civil. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 561. 
204 TJSP, Apelação cível nº 963.356-0/8, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rocha de Souza, j. 5.06.2008. 
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A propósito, SERGIO CAVALIERI FILHO leciona que: 

 

�o fato de terceiro só exclui a responsabilidade quando rompe o nexo causal entre o 

agente e o dano sofrido pela vítima. Em casos tais, o fato de terceiro, segundo a 
opinião dominante, equipara-se ao caso fortuito ou força maior, por ser uma causa 

estranha à conduta do agente aparente, imprevisível e inevitável�205. 
 

 Por outro lado, se restar demonstrado que o causador direto do dano contribuiu para o 

evento danoso, mas tendo havido alguma sorte de participação do terceiro, a responsabilidade 

daquele não estará elidida, posto que a conduta do terceiro não foi totalmente determinante para o 

efeito danoso. 

 

 Daí a prudente observação de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

 

�A participação da pessoa estranha na causação do dano pode ocorrer de maneira total 

ou parcial, isto é, o dano será devido exclusivamente ao terceiro; ou reversamente este 

foi apenas co-partícipe, ou elemento concorrente no desfecho prejudicial. Apenas no 
primeiro caso é que se pode caracterizar a responsabilidade do terceiro, porque 

somente então estará eliminado o vínculo de causalidade entre o dano e a conduta do 

indigitado autor do dano�206. 
 

 A jurisprudência avaliza esse entendimento, como exemplificam os seguintes julgados: 

 

�O fato de terceiro, �quase equiparado ao fortuito�, pode configurar excludente de 

culpa. Mas, só quando, �constituindo força estranha e reafirmando a relação de 

causalidade�, torna-se de modo positivo a causa predominante ou exclusiva do 
acidente�207. 
 
�O fato de terceiro exclui a responsabilidade do causador direto do dano quando 

equiparável ao caso fortuito, ou seja, quando é de tal intensidade que exclui a liberdade 

de ação deste. Nesse caso, afasta-se a teoria do risco e firma-se a responsabilidade do 
terceiro como causador único do evento�

208. 
 

�Responsabilidade civil � Ônibus abalroado por caminhão e arremessado contra outro 

veículo � Exclusão de culpa do motorista do ônibus � Ação de indenização 

improcedente � �Quando a primeira culpa, causadora da segunda, é de tal força e de tal 

                                                           
205 Programa de responsabilidade civil. 9 ed. rev., São Paulo: Atlas, 2010, p. 67. 
206 Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 320. 
207 1º TACSP � 4ª C. � Ap. � Rel. José Roberto Bedran � j. 4.4.90 � JTACSP � RT 124/112. 
208 1º TACSP � 6ª C. � Ap. � Rel. Carlos Roberto Gonçalves � j. 5.12.89 � RT 651/99. 
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intensidade que exclui a liberdade de ação do segundo culpado, este terá excluída a sua 

culpa�209. 
 

 No que diz respeito à cláusula de não indenizar, a mesma somente pode ser admitida na 

seara contratual, não o sendo no âmbito delitual. Nesse caso, não se faz desaparecer o nexo de 

causalidade; ao contrário, a não reparação advém do próprio ajuste celebrado entre as partes210. 

 

 Quanto às hipóteses que geram a desconsideração da ilicitude de determinada conduta, o 

Código Civil de 2002 é expresso ao prever: 

 

�Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 
I � os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; 
II � a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover 

perigo iminente. 
Parágrafo único. Neste último caso, o ato será legítimo, somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo�. 
 

 Age em legítima defesa o indivíduo que se utiliza de �meios necessários para repelir 

agressão injusta, atual ou iminente, contra si ou contra as pessoas caras ou contra seus bens�211. 

Deve, porém, a vítima utilizar-se dos meios suficientes para evitar a lesão, posto que, se 

ultrapassar o limite do razoável, não haverá que se falar na excludente em questão, 

responsabilizando-se pelo excesso levado a efeito. 

 

 No mesmo sentido, igualmente não se indenizam os prejuízos causados em estado de 

necessidade212, que, nos termos do artigo 188, II, do Código Civil, exclui a ilicitude do ato. Nesse 

                                                           
209 RT 404/134. 
210 A validade da referida cláusula vem sendo questionada, o que levou, inclusive, a limitações existentes em lei e na 

jurisprudência. Assim, preceitua o artigo 734, do Código Civil: �O transportador responde pelos danos causados às 

pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de 
responsabilidade� e, ainda, a Súmula 161, do Supremo Tribunal Federal: �Em contrato de transporte, é inoperante a 

cláusula de não-indenizar�. 
211 Conforme exposição de SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São 

Paulo: Atlas, 2011, p. 66). 
212 O Código Penal, em seu artigo 24, define o estado de necessidade como sendo a situação do agente que �pratica o 

fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se�. 
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caso, como bem lembra SÍLVIO DE SALVO VENOSA, �o indivíduo, na iminência de ver 

atingido direito seu, ofende direito alheio. O ato, em sua essência, seria ilícito, mas a lei 

reconhece que há uma excludente�
213. 

 

 É preciso destacar que, nos termos do artigo 929, do Código Civil, se a pessoa lesada não 

for culpada do perigo a que foi exposto o agente do dano, ser-lhe-á garantido direito à 

indenização do prejuízo sofrido. Ademais, se eventualmente o perigo ocorrer por culpa de 

terceiro, o autor do dano terá ação regressiva em face desse para reaver o valor pago ao lesado 

(artigo 930, Código Civil). 

 

 Por fim, também têm tratamento de excludente de responsabilidade os atos praticados no 

exercício regular de um direito. Isso porque, como doutrina ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, 

�quem age nos limites de seu direito atua no âmbito da ordem jurídica� e �os atos assim 

praticados, não sendo ilícitos, não causam a responsabilidade de seus agentes�
214. 

 

 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA sustenta que �quem usa de um direito seu não 

causa dano a ninguém. Em a noção de ato ilícito insere-se o requisito do procedimento 

antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente (...). Não há ilícito, quando 

inexiste procedimento contra direito�215. 

 

 Nesta oportunidade, cumpre abrir campo para um relevante questionamento: como 

explicar que alguns atos, mesmo restringindo-se totalmente ao limite do direito do agente, direito 

esse � ainda que temporariamente � reconhecido pela ordem jurídica, sejam causadores da 

obrigação de indenizar, se há previsão expressa de que os atos praticados no exercício regular de 

um direito não serão indenizáveis (artigo 188, I, Código Civil)? 

 

                                                           
213 Direito Civil: Responsabilidade civil. 11 ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 68. 
214 Código Civil comentado: negócio jurídico. Atos jurídicos lícitos. Atos ilícitos: artigos 104 a 188, volume II / 
coordenador Álvaro Villaça Azevedo. São Paulo: Atlas, 2003, p. 372. 
215 Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 315. 
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Por ilustração, como compatibilizar a possibilidade de responsabilização daquele que 

efetiva uma liminar constritiva (artigo 811, Código de Processo Civil) com a excludente de 

responsabilidade, em tela? Não estaria ele agindo, ainda que provisoriamente, no exercício de um 

direito reconhecido? Poderia ele alegar a referida excludente visando a elidir sua 

responsabilidade pelos danos causados pelo cumprimento da referida liminar?216 

 

Entendemos estar diante de uma antinomia aparente
217, que merece análise e solução por 

parte do intérprete jurídico. Cumpre, neste momento, realizar uma breve análise no que tange à 

definição e às formas de solução de conflitos normativos, sempre, porém, atendo-nos às questões 

pertinentes ao tema objeto de estudo. 

 

A problemática que envolve as antinomias no ordenamento jurídico advém da existência 

de duas ou mais normas que conflitam entre si ou, ainda, dois ou mais princípios que conflitam 

entre si ou com as normas postas. 

 

Conforme já mencionado, quando o sistema é construído � e é sempre e dinamicamente 

modificável �, pretende-se que o mesmo seja coerente e harmônico. Entretanto, a imensidão de 

normas constantemente expedidas, em todos os âmbitos normativos, traz consigo uma realidade 

indisputável: frequentemente, serão expedidas normas que conflitarão, ainda que de forma 

aparente, com outras normas ou princípios. Trata-se, pois, de uma realidade em relação à qual 

não podem os juristas fechar os olhos. 

 

                                                           
216 A título de explicação, toda a problemática envolvendo a efetivação de liminares concedidas em processo cautelar 
será minuciosamente delineada no item 3.2, infra. Todavia, impossível seria versar sobre a excludente de 

responsabilidade que consiste no exercício regular de um direito sem que se enfrentasse a questão ora debatida. 

Dessa sorte, sem tecer pormenores acerca da responsabilidade decorrente da efetivação das liminares, analisar-se-á, 

nessa seara, a antinomia que se instaura entre o artigo 188, I, em apreço, e o artigo 811, do Código de Processo Civil. 
217 Especificamente quanto à antinomia aparente, MARIA HELENA DINIZ ensina que �o intérprete ou o aplicador 

do direito pode conservar as duas normas incompatíveis, optando por uma delas. Tal conciliação se dá por meio de 

subsunção, mediante simples interpretação, aplicando-se um dos critérios de solução fornecidos pelo próprio sistema 

normativo (cronológico, hierárquico e da especialidade)� (in Conflito de normas. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
26). 
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Utilizando o conceito de KARL ENGISCH para a lacuna, como sendo �uma 

incompletude insatisfatória no seio do todo jurídico�218, pode-se dizer que a antinomia seria uma 

multiplicidade de regramento normativo para a mesma hipótese fática, gerando, via de 

consequência, um excesso normativo igualmente insatisfatório. Assim, se de um lado a lacuna é o 

vácuo jurídico, na antinomia, dá-se fenômeno contrário, havendo duplicidade ou multiplicidade 

de normas ou princípios para um mesmo fato da vida. 

  

Dessa sorte, diante de uma antinomia aparente, o próprio sistema se encarrega de 

apresentar soluções normativas que possam sanar a multiplicidade de regramentos para a mesma 

hipótese fática, excesso normativo esse que, conforme visto alhures, é insatisfatório ao sistema. 

 

Fixadas as premissas acima expostas, passa-se ao cerne do questionamento que nos 

propusemos a decifrar, qual seja, a análise de qual regra deverá ser observada para fins de 

responsabilizar o agente de um dano causado pela efetivação de medida liminar: a ele deverá ser 

aplicada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 188, do Código Civil ou a expressa 

prevista de obrigação de indenizar calcada no artigo 811, do Código de Processo Civil? 

 

Assim, para uma mesma hipótese fática � existência de danos causados por quem se 

encontra no exercício regular de um direito � há duas normas possivelmente aplicáveis. Cabe 

questionar, portanto, se efetivamente existente o conflito mencionado, qual seria o critério de sua 

solução. 

 

A primeira questão que se coloca é se tal contradição normativa configura-se em 

antinomia. Entendemos como positiva a resposta a esse questionamento. Isso porque, 

primeiramente, está-se diante de normas jurídicas, vigentes no mesmo ordenamento. São, ainda, 

emanadas de autoridades competentes de mesmo âmbito normativo, sendo, pois, normas 

igualmente válidas. Estabelecem também previsões opostas, vez que uma exclui e a outra prevê a 

responsabilização do agente causador de um dano. Trata-se, portanto, de uma antinomia. 

 

                                                           
218 Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 276 e 279. 
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Estabelecida a premissa de existência de antinomia, é preciso salientar que o caso versado 

neste estudo trata-se de antinomia aparente, em relação à qual o ordenamento jurídico apresenta 

critérios solucionadores
219. 

 

Mister se faz, portanto, perquirir qual seria o critério solucionador do conflito que se 

instaurou na hipótese em tela. 

 

O critério hierárquico não é aplicável, posto que ambas as normas apresentam o mesmo 

nível legislativo, não havendo que se falar em hierarquia entre elas. 

 

Para se verificar a aplicação dos dois outros critérios solucionadores, cumpre relembrar 

que a primeira das normas conflitantes é dispositivo do Código de Processo Civil, publicado em 

1973. Nesse diploma legislativo, está prevista norma especial que versa especificamente sobre a 

indenização em caso de danos causados pela efetivação de medidas cautelares. Por outro lado, o 

Código Civil foi publicado em 2002, data, portanto, posterior ao Código de Processo Civil, mas 

contém norma de caráter geral, pois trata da reparação oriunda de todo e qualquer exercício de 

direito reconhecido. 

 

Portanto, a única conclusão possível é que se está diante de uma antinomia de segundo 

grau, pelo fato de haver conflito entre os critérios normativos solucionadores. Isso porque, pelo 

                                                           
219 O ordenamento jurídico fornece ao aplicador do direito três critérios solucionadores das antinomias no âmbito do 

direito interno, quais sejam, hierárquico, cronológico e da especialidade. Pelo critério da hierarquia, em se tratando 

de conflito entre normas de diferentes níveis, a norma superior prevalece sobre a inferior. Já no que diz respeito ao 

critério cronológico, está-se diante de conflito de normas de mesmo patamar hierárquico. Assim, em havendo norma 

posteriormente editada versando sobre a mesma hipótese tratada em outra norma, a posterior prevalece sobre a 
anterior. Por fim, pelo critério da especialidade, tem-se que norma especial prevalece sobre norma geral. Em 
havendo conflito entre os critérios, deverá o intérprete lançar mão dos metacritérios, observando, portanto, dentre os 
critérios conflitantes, qual pode ser considerado o mais forte, de acordo com a fonte de onde pode ser extraído o 

critério solucionador. Havendo conflito entre o critério hierárquico e o cronológico (norma anterior superior 

conflitando com norma posterior inferior), prevalece a norma anterior superior, pelo fato de o critério hierárquico 

estar previsto na Constituição Federal, enquanto que o critério cronológico está previsto apenas na Lei de Introdução 

ao Código Civil. Se houver conflito entre o critério de especialidade e o cronológico (norma anterior especial 

conflitando com norma posterior geral), prevalecerá a norma anterior especial. Isso porque, enquanto o critério 

cronológico está previsto apenas na Lei de Introdução ao Código Civil, o critério da especialidade encontra-se 
calcado na Constituição Federal (princípio da isonomia). Por fim, em havendo conflito entre o critério hierárquico e 

de especialidade, é se observar que, nesse caso, não haverá metacritério solucionador, pelo fato de ambos os critérios 
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critério cronológico, prevaleceria a disposição do artigo 188, do Código Civil; já, pelo critério de 

especialidade, prevaleceria o artigo 811, do Código de Processo Civil, por ser especial ante a 

disposição geral do outro artigo mencionado. 

 

Constatada a antinomia de segundo grau, pela possível aplicação de dois critérios 

solucionadores, questiona-se: há metacritério para resolver o conflito instaurado? No nosso 

entendimento, a resposta é positiva. 

 

Conforme analisado anteriormente, se houver conflito entre o critério cronológico e o 

critério de especialidade, prevalecerá este último, pelo fato de ser mais forte que o anterior. Isto 

porque o critério da especialidade está previsto em cláusula pétrea da Constituição Federal. Trata-

se, conforme visto, de aplicar-se o princípio da isonomia, pelo qual, se de um lado, os iguais 

devem ser tratados igualmente, de outro lado, os desiguais devem ser tratados de forma desigual. 

 

Sobre o referido metacritério, MARIA HELENA DINIZ doutrina que: 

 

�Em caso de antinomia entre o critério de especialidade e o cronológico, valeria o 
metacritério lex posterior generalis non derogat priori speciali, segundo o qual a regra 
de especialidade prevaleceria sobre a cronológica�

 220. 
 

Assim, quando se estiver diante de uma hipótese de dano causado pela efetivação de 

medida cautelar, é de prevalecer a disposição do artigo 811, do Código de Processo Civil, 

considerando-se, pois, indenizável o prejuízo originado por tal fato, por ser norma especial ante a 

disposição geral do outro dispositivo. 

 

É possível, pois, compatibilizar � sem necessidade de exclusão permanente nem de uma 

nem de outra norma � a possibilidade de responsabilização daquele que efetiva uma liminar 

constritiva (artigo 811, Código de Processo Civil) com a excludente de responsabilidade genérica 

prevista no artigo 188, do Código Civil. Dessa sorte, não poderia o causador do dano alegar a 

                                                                                                                                                                                            
terem previsão constitucional. Não há que se falar, pois, em prevalência de um sobre o outro. Trata-se, neste último 

caso, de uma antinomia real ou lacuna de conflito. 
220 Conflito de normas. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 50. 
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referida excludente, visando a elidir sua responsabilidade pelos danos causados pelo 

cumprimento da liminar. 

 

Ressalte-se que foi utilizada, apenas para fim de raciocínio, a previsão contida no artigo 

811, do Código de Processo Civil, mas poderia ter sido utilizada qualquer outra hipótese em que 

se prevê expressamente a responsabilidade mesmo quando se atua no exercício regular de um 

direito. 

 

 Outra questão de extremada relevância para o presente estudo diz respeito à inteira 

aplicabilidade das excludentes ora analisadas para todas as modalidades de responsabilidade, seja 

de cunho subjetivo, seja de cunho objetivo. Tal entendimento decorre do fato de que, conforme 

exposto à exaustão no item 1.4.2., supra, a responsabilidade objetiva apenas prescinde do 

elemento culpa, mas não prescindirá jamais dos elementos ação ou omissão, dano e nexo de 

causalidade. Desse modo, não configurado o nexo causal entre a conduta e o dano verificado, não 

será responsabilizado o agente, ainda que haja expressa previsão da objetividade da 

responsabilidade no caso em exame. 

 

 Diverso não é o entendimento de CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO, quando aduzem que: 

 

�Indispensável será a relação de causalidade, porque, mesmo em sede de 

responsabilidade objetiva, ninguém poderá ser responsabilizado por aquilo a que não 
tiver dado causa. Logo, as causas de exclusão do nexo causal, caso fortuito, força 

maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro (...) têm também aqui integral 

aplicação�
221. 

 

 Destarte, a regra que se estabelece é a aplicação das excludentes de responsabilização 

também nas hipóteses de responsabilidade objetiva. Ademais, por se configurar em exceção, 

entendemos que a não incidência das excludentes, ou de alguma delas, para determinado caso 

deve ser prevista expressamente pelo legislador ou muito bem delimitada pela jurisprudência e 

                                                           
221 Comentários ao novo Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 149-150. 
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doutrina222, em critérios de confiável razoabilidade. Não havendo tal disposição ou orientação 

expressas, o entendimento deve ser fixado no sentido da aceitação das excludentes para qualquer 

responsabilidade, seja subjetiva seja objetiva. 

 

 De forma exemplificativa, mister se faz analisar o seguinte dispositivo do Código de 

Defesa do Consumidor, que prevê: 

 

�Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 
 
(...) 
 
§ 3°. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

 

I � que, tendo, prestado o serviço, o defeito inexiste; 

 

II � a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro�
223. 

 

 É de se observar que a própria lei indica em quais situações estará afastada a obrigação de 

indenizar: quando inexistir o defeito (que se equivale à demonstração de inexistência de dano) e 

quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (acarretando, pois, a quebra do 

nexo de causalidade). De toda sorte, nesse caso, apontando a legislação as hipóteses em que será 

afastada a obrigação ressarcitória, tem-se que serão essas as excludentes possíveis de serem 

alegadas pelo agente. 

 

 Todavia, até mesmo nessas situações de previsão legal expressa, admite-se a aplicação de 

outras excludentes, tamanha a magnitude da quebra do nexo causal. 

 

                                                           
222 A aceitação de interferência jurisprudencial e doutrinária decorre até mesmo da tradição oriunda de nem sempre 

conseguir o legislador acompanhar o ritmo de mudanças de orientação ocorridas na seara da responsabilidade civil. 

Trata-se de notória manifestação de um sistema aberto e dinâmico, conforme exposto em item anterior (item 1.1, 

supra). Dignas de nota são as palavras de LOUIS JOSSERAND, quando pontua que �a história de responsabilidade é 

a história e é o triunfo da jurisprudência, e também, de alguma forma, da doutrina� (in Evolução da responsabilidade 

civil. Revista Forense, v. LXXXVI. Fascículo 454, Rio de Janeiro: Forense, abril de 1941, p. 559). 
223 Destaques nossos. 
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 Nesse sentido, ZELMO DENARI comenta que, independentemente do rol de excludentes 

elencado no Código de Defesa do Consumidor, �(...) as eximentes do caso fortuito e da força 

maior atuam como excludentes de responsabilidade do prestador de serviços (...)�224. 

 

 De toda sorte, se no dispositivo legal que prevê a responsabilidade objetiva não se fizer 

menção a em quais hipóteses estará a obrigação de indenizar afastada, entendemos aplicar-se a 

regra: incidentes são, em princípio, todas as excludentes previstas na legislação civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 ADA PELLEGRINI GRINOVER et al, in Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores 
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2. Responsabilidade civil processual 

 

2.1. Breves esclarecimentos terminológicos 

 

 Sobreleva notar que há importantes distinções terminológicas, que se fazem necessárias, 

em virtude da falta de precisão com que doutrina e jurisprudência muitas vezes se utilizam dos 

termos �dano processual� e �responsabilidade civil processual�. 

 

 É corriqueiro o uso da expressão �dano processual� como sinônimo de prejuízo causado 

no processo em virtude de condutas culposas, como se não existissem hipóteses outras que não 

demandam, para sua configuração, a demonstração de culpa do agente causador do dano. 

 

 Tal emprego minimalista pode ser observado, por exemplo, em julgado do extinto 

Primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo, no qual se asseverou que �a caracterização do dano 

processual supõe má-fé�225. E, ainda, da lavra da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo: �A postura da agravada, no processo, sem dúvida é de má fé, intervindo 

apenas para tumultuar e procrastinar a solução da demanda. Pelo dano processual pagará a 

agravada à agravante a indenização de 20% sobre o valor da causa (...)�
226. 

 

 Em sentido similar é o entendimento de VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO, quando 

assevera que, �na prática, o dano processual acaba sendo considerado todo prejuízo que a parte 

sofre como conseqüência direta da temeridade do outro litigante no processo, e que não é repetida 

com a singela aplicação da regra da sucumbência�227. 

 

                                                                                                                                                                                            
do anteprojeto. 7 ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 175. 
225 6ª Câmara, Apelação nº 525.778-9, Rel. Castilho Barbosa, j. 11.05.1993. 
226 Agravo de instrumento nº 180.039-4/7-00, Rel. Flávio Pinheiro, j. 19.12.2000, destaques nossos. 
227 Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da 

sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito 

Processual Civil), p. 37. 
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 O mesmo se diga no que concerne às espécies de responsabilidade processual quanto ao 

seu fundamento. Trivialmente, a expressão �responsabilidade civil processual� é empregada 

ressaltando-se apenas a existência da responsabilidade civil de cunho subjetivo no processo civil. 

 

 Na doutrina, clássico é o artigo de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, denominado 

�A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro�. Nele, assevera 

expressamente o autor que �é antiga, nos legisladores, a preocupação de combater a incorreção 

das partes no seu comportamento em juízo�
228. Versa, pois, em grande parte do artigo229, sobre 

dano processual como sinônimo de prejuízo advindo de conduta culposa do litigante. E, adiante, 

define responsabilidade por dano processual como sendo a �imposição, ao transgressor, da 

obrigação de reparar, com prestação pecuniária, os prejuízos causados pelo comportamento 

incorreto à outra parte�
230. 

 

 É bom esclarecer que não se trata, de forma alguma, de reprimenda aos magistrados e aos 

doutrinadores que se valem de tal emprego das expressões em questão. A mesma utilização 

restritiva foi, aliás, utilizada pelo próprio legislador do atual Código de Processo Civil, que deu à 

Seção II, do Capítulo II, do Livro I, que versa unicamente sobre responsabilidade civil subjetiva, 

o título �Da responsabilidade das partes por dano processual�231. De toda sorte, convém assinalar 

que tais expressões têm extensão mais ampla do que corriqueiramente se observa. 

 

 Convém distinguir, ainda, responsabilidade civil processual da mera aplicação de multas e 

penalidades previstas ao longo da legislação brasileira. Exemplo a ser analisado é a perda da 

multa de 5% sobre o valor da causa, depositada pelo autor quando da propositura da ação 

rescisória, na hipótese de improcedência ou inadmissibilidade unânimes. Referido depósito tem 

                                                           
228 A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro. In Temas de Direito Processual. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 16. 
229 É de se mencionar, por oportuno, que tal doutrinador é expresso, no mesmo artigo, quanto a hipóteses objetivas de 

responsabilidade civil processual, porém, em regra, não distingue � terminologicamente � o dano processual oriundo 
de conduta culposa daquele originado sem qualquer incorreção das partes. 
230 A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro. In Temas de Direito Processual. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 19. 
231 Aliás, grande oportunidade de alteração da referida incorreção técnica foi perdida com o Projeto do Novo Código 

de Processo Civil que manteve o mesmo título (�Da responsabilidade das partes por dano processual�), em seção que 

trata unicamente de responsabilidade de cunho subjetivo (artigos 82 a 84). 
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�nítido caráter cominatório para quem promover ação infundada�
232. Não se trata, pois, de 

recomposição de danos
233. 

 

 Quando se fala, portanto, em �dano processual�, deve-se ter em mente a diminuição do 

patrimônio de um litigante, em decorrência de certo evento causado em virtude de um processo 

ou, como bem pondera PEDRO DE ALBUQUERQUE, �uma actuação danosa causada através 

do processo�234 ou, ainda, segundo definição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, prejuízo 

�que a atividade processual dos litigantes pode provocar�
235. 

 

Ato contínuo, pode-se dizer que �responsabilidade civil processual� é a obrigação 

reparatória decorrente do dano causado ao patrimônio de outrem diretamente em virtude de um 

processo236, seja em decorrência de conduta culposa de uma das partes, seja em virtude da 

incidência em uma norma que prevê tal obrigação indenizatória, independentemente de ato 

ilícito. 

 

Não se deve, portanto, restringir a aplicação de tais expressões única e exclusivamente às 

hipóteses subjetivas da conduta lesiva decorrente do processo. Ao contrário, são expressões que 

têm emprego muito mais vasto e dessa forma devem ser utilizadas pelo estudioso do Direito. 

 

 

2.2. A propagada autonomia da responsabilidade civil processual 

                                                           
232 NELSON NERY JÚNIOR e MARIA ROSA DE ANDRADE NERY, in Código de Processo Civil Anotado e 

Legislação Extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 691. 
233 No mesmo sentido é o posicionamento de VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO (in Responsabilidade pelas 

despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da sucumbência. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito Processual Civil), p. 50). 
234 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 95. 
235 Responsabilidade civil objetiva derivada de execução de medida cautelar ou medida de antecipação de tutela. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 6, n. 56, abr. 2002. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2905>. 

Acesso em: 19 jul. 2010. 
236 Importante ressaltar que, como bem adverte CELSO HIROSHI IOCOHAMA, a expressão �responsabilidade 

processual� deve ser vista não apenas com o objetivo de retorno ao estado anterior, mas, sim, �como um 

estabelecimento de conseqüência(s) jurídica(s) pela prática de determinados atos contrários ao Direito� (in A 

observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma proposta interpretativa ou uma questão �de 
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 Conforme já declinado em momento anterior (item 1.2, supra), a responsabilidade civil 

trata-se de tema que interessa a todos os ramos do direito, sem exceção, posto que, em regra, ao 

gerar prejuízo para outrem, no desempenho de qualquer atividade, estar-se-á diante da obrigação 

ressarcitória. 

 

 MARIA HELENA DINIZ, tecendo considerações acerca da amplitude da 

responsabilidade civil, sustenta que esse instituto não se resume à seara do Direito Civil e 

doutrina enfaticamente que: 

 

�Realmente, embora alguns autores, como Josserand, considerem a responsabilidade 

civil como �a grande vedete do direito civil�, na verdade, absorve não só todos os 

ramos do direito � pertencendo à seara da Teoria Geral do Direito, sofrendo as naturais 

adaptações conforme aplicável ao direito público ou privado, mas os princípios 

estruturais, o fundamento e o regime jurídico são os mesmos, comprovando a tese da 

unidade jurídica quanto aos institutos basilares, uma vez que a diferenciação só se 

opera no que concerne às matérias, objeto de regulamentação legal � como também a 

realidade social, o que demonstra o campo ilimitado da responsabilidade civil�237. 
 

Convém assinalar, pois, que, em se tratando de responsabilidade civil, os princípios 

estruturais, fundamento e regime jurídico são os mesmos, tendo o dano ocorrido diretamente em 

virtude do processo ou de qualquer outra atividade lesiva. Via de regra, a principiologia estudada 

no tópico anterior aplica-se ao ressarcimento do dano oriundo da atividade processual. 

 

Não há necessidade, portanto, de que se crie uma teoria específica para a responsabilidade 

processual, no que concerne aos seus institutos basilares. 

 

Conforme bem asseverado por VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO: 

 

                                                                                                                                                                                            
lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 78). 
237 Curso de direito civil, volume 7: responsabilidade civil. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 4. 
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�A doutrina já sedimentou o entendimento de que não existe diferença entre a 

denominada responsabilidade processual e a responsabilidade civil, tendo em vista que 
aquela envolve a aplicação dos princípios e regras desta última ao processo�

238. 
 

 Assim, de modo geral, podem e devem ser aplicadas as regras gerais da responsabilidade 

civil para a reparação dos danos eventualmente causados pela atividade processual. O processo, 

nesse contexto, trata-se unicamente do meio pelo qual o prejuízo a outrem é concretizado. 

 

 Nesse sentido, HELENA NAJJAR ABDO defende que: 

 

�cabe menção à crítica que a doutrina tem feito acerca da natureza da denominada 

responsabilidade processual. Hoje em dia, tem-se reconhecido, inclusive entre os 
próprios estudiosos da matéria, que não existe diferença entre a responsabilidade 

processual e a responsabilidade civil. Trata-se, na verdade, da aplicação dos princípios 

e regras desta última ao processo�239. 
 

 O mesmo posicionamento apresenta PEDRO DE ALBUQUERQUE, ao comparar as 

regras de responsabilidade existentes no Código Civil português e aquelas referentes à 

responsabilidade civil processual: 

 

�(...) constata-se o facto de o nosso legislador civil não fazer nestes preceitos qualquer 

tipo de distinção consoante os danos sejam causados através de uma actividade 

processual ou extraprocessual. Uma solução ou entendimento alternativo passaria pela 

necessidade de uma rigorosa interpretação complementadora e praeter legem das 
normas e interesses em jogo de modo a oferecer uma fundamentação dogmática 

susceptível de representar uma base capaz de justificar a não aplicação das normas da 

responsabilidade civil a estes casos�240. 
 

 Continua referido doutrinador aduzindo que a atuação de uma parte pelos meios 

processuais pode ter efeitos também fora do processo, fazendo com que o julgador não possa 

controlar tais efeitos com a mera aplicação das regras processuais. Não se pode dizer, pois, que as 

normas processuais estabeleçam qualquer regulamentação exaustiva ou mesmo exclusiva do 

                                                           
238 Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da 

sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito 

Processual Civil), p. 49. 
239 O abuso do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 110. 
240 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 95. 
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direito material. Assim, conclui ele que, �em virtude da diversidade de fins de uma e outras, as 

regras de processo não se sobrepõem às normas materiais e às exigências de cuidado por elas 

impostas através do sistema de responsabilidade civil�
241. 

 

 O mesmo doutrinador, aliás, informa que o direito alemão trafega atualmente pelo mesmo 

sentido quanto à referida matéria
242. 

 

 Nesse contexto, sobreleva notar que extremamente discutida é a autonomia da 

responsabilidade civil processual ante o regramento da responsabilidade civil genericamente 

considerada. 

 

 Sobre tal questão, convém assinalar o entendimento de ALEXANDRE FREITAS 

CÂMARA: �a responsabilidade processual civil é instituto autônomo em relação à 

responsabilidade civil, assim como o direito processual civil é autônomo em relação ao direito 

civil. (...) Embora autônomo em relação à responsabilidade civil, a responsabilidade processual 

lida com conceitos comuns àquela (...)�
243-244. 

 

 A autonomia da responsabilidade processual civil encontra ferrenho defensor na doutrina 

de FERNANDO LUSO SOARES, que assevera que �tal responsabilidade é bem um instituto 

autónomo face ao direito material, aliás em consonância com o que acontece nas relações entre 

este e o direito adjectivo: com efeito, não é por ser instrumento que o direito processual se 

impossibilita quanto a uma verdadeira independência�245. 

 

                                                           
241 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 139. 
242 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 95. 
243 Lições de Direito Processual Civil. v. III. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 77. 
244 Em idêntico sentido, manifestando-se sobre a autonomia da responsabilidade civil processual, afirma CELSO 
HIROSHI IOCOHAMA que �a responsabilidade civil construída sob matizes do direito privado influencia a 

construção da teoria sobre a responsabilidade processual, mas isto, por si só, não redunda em extirpar a autonomia 

desta última� (in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma proposta interpretativa ou 

uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 72). 
245 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 39. 
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Entendemos, outrossim, que as responsabilidades civil e processual civil são efetivamente 

autônomas, mas, tecendo uma nítida relação de gênero e espécie, à segunda podem e devem ser 

aplicados os regramentos da primeira, em tudo aquilo que não contrariar o regramento específico 

da responsabilidade processual. 

 

Convém assinalar que não vislumbramos qualquer contradição em proclamar a autonomia 

da responsabilidade civil processual e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação de gênero e 

espécie com a responsabilidade civil genericamente considerada. 

 

Autonomia significa a regência por princípios próprios, livre de influência subjugante
246. 

Já o vocábulo gênero pode ser conceituado como o �conjunto de seres ou objetos que possuem a 

mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades� ou, 

ainda, como �qualquer classe de indivíduos com propriedades em comum, passível de subdivisão 

em classes mais restritas, as espécies�
247. Por sua vez, espécie é �característica comum que serve 

para dividir os seres em grupos�; �caso particular de algo genérico�; �no aristotelismo, qualquer 

classe de indivíduos com propriedades em comum, considerada uma subdivisão de uma classe 

ainda mais ampla, o gênero�
 248. 

 

Afirmar, portanto, que a responsabilidade civil processual é autônoma equivale a 

asseverar que não sofre tal instituto submissão estrita ao regramento concernente à 

responsabilidade civil genericamente considerada. Pode haver � e realmente há � distinções 

peculiares à seara processual, justamente por ser espécie desta última. Tais distinções nada mais 

são do que as particularidades do gênero �responsabilidade civil�. 

 

Não se trata, pois, de submissão ou servidão à principiologia referente à responsabilidade 

civil, mas, tão somente, o reconhecimento de que há características marcantes em ambas, que 

podem ligá-las a características mais genéricas, sem que se percam os diferenciais próprios das 

espécies. 

                                                           
246 Segundo adaptação livre do quanto conceituado pelo Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
247 Conforme Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
248 Igualmente nos termos do Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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Tal ponto de vista fica ainda mais claro quando a responsabilidade civil é catalogada 

como pertencente ao ramo da Teoria Geral do Direito e não, equivocadamente, ao Direito Civil. 

Há, indubitavelmente, similitude jurídica no que concerne aos institutos basilares, sem que, com 

isso, perca-se a autonomia da responsabilidade civil processual. 

 

Logo, aplicáveis, em regra, as concepções fixadas no capítulo 1, supra: conceito de 

responsabilidade civil; espécies de responsabilidade quanto ao fundamento (subjetiva e objetiva); 

regramento referente às mencionadas espécies. O diferencial será, portanto, a aplicação de tais 

regras aos danos causados em virtude do processo, o que não altera a natureza do instituto. Há 

que acompanhar, somente, as disposições da legislação processual sobre o tema, com suas 

especificidades pontuais. 

 

 

2.3. Responsabilidade processual civil quanto ao fundamento 

 

 Conforme mencionado no item 2.2, supra, o dano praticado em virtude do manuseio de 

um processo apenas difere de outro dano qualquer em virtude do meio pelo qual é o mesmo 

desencadeado. No mais, o regramento concernente à reparação do prejuízo existente será 

análogo, por haver notória utilização da principiologia relativa à responsabilidade civil 

genericamente considerada. 

 

 Assim, quanto ao fundamento da responsabilidade processual civil, poderá ela ser 

subjetiva ou objetiva249. 

 

 Relevantes são, pois, as ponderações de GALENO LACERDA sobre os possíveis 

fundamentos da responsabilidade processual: 

                                                           
249 E assim é pelo fato de partir-se da �certeza de que há responsabilidades produzidas a partir do processo (e, 
portanto, independentemente de uma situação fática criada unicamente no plano da relação material), é certo que os 

motivos ensejadores dessa responsabilidade podem variar, de conformidade com o fundamento indicado para sua 
existência� (CELSO HIROSHI IOCOHAMA, in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: 
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�A responsabilidade dos sujeitos do processo, principais ou secundários, por danos 

causados à parte ou a terceiro, em virtude de conduta processual comissiva ou 

omissiva, divide-se em duas grandes categorias: subjetiva, a pressupor má-fé (dolo ou 
culpa), e objetiva, resultante do simples fato do dano, oriunda do risco ou do ônus 

assumido pelo agente, sem qualquer conotação subjetiva�
250-251. 

 

 Figura-se correto afirmar, então, que o Código de Processo Civil brasileiro optou por um 

sistema misto de responsabilidade processual civil, trafegando ora por hipóteses subjetivas ora 

objetivas252. 

 

 Vale ressaltar que ambas as modalidades de responsabilidades � com fulcro na culpa ou 

dolo ou independentemente desses elementos � podem ser cumuladas, desde que incidentes uma 

e outra hipóteses. Melhor explicando: em um mesmo processo, os danos oriundos de condutas 

que tiverem fundamentos distintos (uma fundada na culpa e outra na mera incidência de uma 

previsão ressarcitória legal) podem e devem ser reparados
253. 

 

Por ilustração, o requerente de medida cautelar regularmente concedida, que tiver a 

mesma posteriormente cassada e que, em outra oportunidade, vier a agir com má-fé, poderá 

responder pelos danos causados tanto pela conduta culposa (artigo 16, CPC) quanto pela tão só 

efetivação de liminar posteriormente cassada (artigo 811, CPC). Tal entendimento justifica-se por 

se tratar de fatos geradores distintos, em uma e outra hipóteses: uma obrigação indenizatória tem 

fulcro na culpa ou dolo, enquanto a outra advém da simples incidência em uma previsão 

indenizatória legal (que prevê a reparação independentemente de culpa). 

                                                                                                                                                                                            
uma proposta interpretativa ou uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 73). 
250 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 311. 
251 Idêntico é o entendimento de FERNANDO LUSO SOARES, ao aduzir que �haverá que encarar a vivência 

conjunta de dois tipos de responsabilidade processual: a) a subjectiva, por facto de dolo no processo b) a objectiva, 
por risco próprio daquele que deu causa à acção� (in A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, 
p. 14). 
252 Mesma observação pode ser aplicada ao Projeto do Novo Código de Processo Civil, que tramita no Congresso 

Nacional, que, em linhas gerais, manteve os delineamentos atualmente existentes acerca da responsabilidade civil 
processual, alternando entre responsabilidades ora de cunho subjetivo ora objetivo. 
253 Nesse sentido é o entendimento de GALENO LACERDA (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, 
Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 311) e de MARCUS VINÍCIUS DE ABREU SAMPAIO 
(in O poder geral de cautela do juiz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 198). 
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 Dessa sorte, pertinente é o entendimento de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao 

versar sobre as sanções em que pode incidir um litigante, no sentido de que �bem se concebe que 

o transgressor incorra cumulativamente em sanções de mais de uma espécie, ou até de todas 

elas�254. 

 

 Feitas essas ponderações preliminares, passa-se, no item infra, à análise, ainda que 

perfunctória, por não se tratar do cerne do presente estudo, da responsabilidade processual civil 

subjetiva, para que, após, se detenha na responsabilidade de cunho objetivo, real essência deste 

trabalho. 

 

 

2.3.1. Responsabilidade processual civil subjetiva 

 

 Ainda que o cerne deste estudo seja a responsabilidade de cunho objetivo, não se pode 

deixar de tecer algumas considerações acerca das hipóteses referentes à responsabilidade 

processual subjetiva, que demandam, pois, a demonstração de conduta dolosa ou culposa por 

parte do agente do ato lesivo para sua configuração.  

 

 Trata-se, na bem concatenada noção apresentada por JOSÉ CARLOS BARBOSA 

MOREIRA, da análise de uma atitude incorreta das partes quando de seu agir em juízo. São 

condutas que geram responsabilidade processual subjetiva: �a falta consciente à verdade, o uso de 

armas desleais, as manobras ardilosas tendentes a perturbar a formação de um reto 

convencimento do órgão judicial, ou a procrastinar o andamento do feito, embaracem a 

administração da justiça e desviem do rumo justo a atividade jurisdicional�255.  

 

                                                           
254 A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro. In Temas de Direito Processual. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 19. 
255 A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro. In Temas de Direito Processual. São 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 16. 
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 Leciona, ainda, referido doutrinador que a denominada �incorreção do comportamento� 

das partes pode ser verificada com referência: 

 

�a) ao conteúdo das alegações por elas feitas em juízo; b) à forma por que atuam no 
processo, pessoalmente ou através de seus procuradores. O primeiro aspecto relaciona-
se de modo fundamental com o reconhecimento de um �dever de veracidade� (a parte 

deve declarar somente a verdade, ou quando menos deixar de declarar o que saiba não 

ser verdade), ao qual acede o �dever de completitude� (a parte deve declarar toda a 
verdade, isto é, abster-se de omitir fatos relevantes que conheça, por suscetíveis de 

favorecer o adversário). O segundo concerne à obrigação de respeitar as chamadas 

�regras do jogo�, e comporta numerosos desdobramentos (...) cujo denominador 
comum talvez se possa identificar no respeito aos direitos processuais da parte 
contrária e na abstenção de embaraçar, perturbar ou frustrar a atividade do órgão 

judicial, ordenada à apuração da verdade e à realização concreta da justiça�
256. 

 

 A responsabilidade processual subjetiva, portanto, tem por objetivo o combate à má-fé e à 

improbidade processuais, pelo que PEDRO DE ALBUQUERQUE vem a doutrinar 

acertadamente que �em causa está sempre o uso manifestamente reprovável do processo ou dos 

meios processuais�257. 

 

 Sobre o �princípio da probidade�, doutrina ALCIDES DE MENDONÇA LIMA que teria 

sido o mesmo: 

 

�concebido para refrear os impulsos (de certo modo explicáveis, mas não justificáveis) 

dos litigantes e de seus procuradores, no sentido de obstar que transformassem o 
processo em meio de entrechoques de interesses escusos, com o emprego de toda a 
série de embustes, artifícios, atitudes maliciosas e, sobretudo, a mentira. Com isso, as 

partes não pleiteiam, em última análise, o reconhecimento de um �direito�, mas, sim, de 

um falso �direito�, que se transmudaria em injustiça e em ilegalidade, burlando o juiz, 

que poderia terminar sendo cúmplice inocente e involuntário de nociva decisão�
258. 

 

 O Código de Processo Civil atual prevê, no artigo 16, o princípio geral da 

responsabilidade processual subjetiva, quando preceitua que �responde por perdas e danos aquele 

                                                           
256 O princípio da probidade no Código de Processo Civil. Revista Forense, v. 268. Rio de Janeiro: Forense, dez. 
1979, p. 36. 
257 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 166. 
258 O princípio da probidade no Código de Processo Civil. Revista Forense, v. 268. Rio de Janeiro: Forense, dez. 
1979, p. 30. 
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que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente�. Já no artigo 17, enumeraram-se as 

hipóteses em que se imputa ao litigante a pecha de �litigante de má-fé�259. Por fim, o artigo 18 

fixa o conteúdo da indenização devida pelo litigante de má-fé260. Essa é a estrutura do atual 

Código de Processo Civil acerca da responsabilidade civil subjetiva
261. 

 

 Costuma-se elencar como pressupostos da responsabilidade processual subjetiva262, para 

fins de incidência no artigo 16 e seguintes, CPC: a) a condição de parte ou interveniente; e b) a 

incorreção do comportamento, consubstanciada em uma das condutas previstas no artigo 17, do 

Código de Processo Civil. 

 

 A doutrina entende que a estrutura traçada pelo atual Código de Processo Civil para coibir 

a má-fé processual demonstra inequivocamente a adoção da teoria do abuso do direito de 

demandar, pela qual há exercício do direito de forma anormal263. 

 

 O seguinte julgado ilustra a adoção dessa teoria pelos tribunais pátrios: 

 

�Na instauração de uma lide, inevitável que as partes tentem, de todas as formas 

possíveis, fazer valer os direitos que julgam possuir. Porém, apesar disso, é de 

fundamental importância que os litigantes respeitem padrões mínimos de urbanidade, 

                                                           
259 �Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I � deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso; II � alterar a verdade dos fatos; III � usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV � opuser 
resistência injustificada ao andamento do processo; V � proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 

processo; VI � provocar incidentes manifestamente infundados; VII � interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.� 
260 �Art. 18. O Juiz ou Tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não 

excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os 

honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. § 1°. Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o 

Juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária. § 2º. O valor da indenização será desde logo fixado pelo Juiz, em quantia não 

superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.� 
261 O Projeto do Código de Processo Civil manteve a quase totalidade da redação atual dos artigos citados, à exceção 
da majoração da multa prevista no atual artigo 18 de um para de dois a dez por cento (artigo 84, do Projeto) e, ainda, 

a inserção de um parágrafo no artigo 84, do Projeto (atual artigo 18), que preceitua: �Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa referida no caput poderá ser fixada em até dez vezes o valor do salário mínimo�. No 

mais, não houve alterações substanciais, apenas de simples redação. 
262 Ver, por todos: ROSSANA TERESA CURIONI (in Responsabilidade civil por dano processual decorrente da 
litigância de má-fé. In: Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes (coord). Direito e responsabilidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 488-499. 
263 Esse é o entendimento de ROBERTO ROSAS (in Abuso de direito e dano processual. RePro, n. 32. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1983, p. 31). 
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visando o correto julgamento da lide. Ou seja, é necessário que todos os entes 

processuais observem regras preestabelecidas, objetivando uma �luta� leal e isonômica, 

visando conservar os princípios éticos que levam à boa-fé processual e, 

consequentemente, a eficaz prestação jurisdicional. 
 
Portanto, o litigante de boa-fé é aquele que não utiliza de artifícios fraudulentos, 

abusando do direito de demandar, e, consequentemente, prejudicando, com tais atos, a 
efetividade do provimento jurisdicional. (...) 
 
Nesse contexto, nas palavras de Valter Ferreira Maia, a expressão abusar do direito de 

demandar significa �o uso irregular do direito subjetivo em face da finalidade legal do 

mesmo�. Ou seja, todo aquele que utilizar um direito previsto na legislação, no intuito 

de alcançar um objetivo ilegal ou completamente despropositado, estará abusando do 

direito de demandar e, consequentemente, ferindo o princípio da boa-fé processual. (...) 

qualquer ato que desrespeite esse princípio deverá ser punido severamente por todas as 

instâncias do Poder Judiciário, no intuito de proteger a celeridade processual e, ainda, 

proporcionar um julgamento isonômico, sem a interferência de atitudes, que possam 

alterar o resultado e efetividade da prestação jurisdicional�
264. 

 

Nesse contexto, o Código Civil é claro ao preceituar, em seu artigo 187, que �também 

comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes�. 

 

 Sobre o abuso de direito, doutrina ASSAD AMADEO YASSIM tratar-se do �exercício 

irregular ou anormal de direito por parte de quem, sem interesse legítimo, ou justa causa, agindo 

por temeridade, negligência, emulação, ou má-fé, molesta alguém com demanda infundada, 

ocasionando-lhe prejuízos�
265. 

 

 Na verdade, quando se penaliza pela atuação incorreta do litigante, está-se penalizando 

não apenas a conduta havida para com a parte contrária, como também para com o regular 

andamento do Poder Judiciário
266-267. Daí a correta ponderação de FERNANDO LUSO 

                                                           
264 TJSP, Apelação cível nº 9128254-67.2002.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. José Luiz Germano, j. 

16.08.2011. 
265 Considerações sobre abuso de direito. Revista dos Tribunais, n. 538. São Paulo: Revista dos Tribunais, agosto. 
1980, p. 19. 
266 Nesse sentido, o entendimento de LUIZ ROBERTO NUÑES PADILLA: �O maior prejudicado com 

procedimento ilegal do litigante ímprobo e do intuito ilegal é o já assoberbado Poder Judiciário, com sérios 

transtornos à administração da Justiça� (in Litigância de má-fé no CPC reformado. RePro, n. 78. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1981, p. 101). 
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SOARES, ao afirmar que �o dolo no processo lesa bens jurídicos diversos: a convicção do juiz, o 

património das contrapartes, a administração da justiça�268. Também PEDRO DE 

ALBUQUERQUE acentua referida característica aduzindo que �a litigância de má fé se 

configura como um instituto em que o pretendido não é, ou não é predominantemente, o acautelar 

das posições privadas e particulares das partes mas sim um interesse público de respeito pelo 

processo, pelo tribunal e pela própria justiça�
269. 

 

Nesse sentido, é preocupação histórica dos nossos tribunais a busca por resguardar o 

exercício correto do direito de ação. Esse cuidado já pode ser verificado em julgado do Supremo 

Tribunal Federal, datado de 1955: �Décuplo das custas: é sanção contra o litigante ímprobo que 

por meios ilícitos perturba a marcha do processo, procrastina-lhe a solução ou procura ludibriar a 

justiça. É uma correção necessária contra o abuso do direito de demandar, confiada aos 

tribunais�270. 

 

 Importante salientar o posicionamento de JOÃO BATISTA LOPES, sobre a 

responsabilidade por litigância de má-fé: 

 

�Cuida-se de responsabilidade subjetiva, decorrente do dolo processual (...). A má-fé 

caracteriza-se, essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, 

isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. (...) Trata-se do dano 
resultante dos atos processuais praticados pela parte (procrastinação abusiva, 

falseamento dos fatos, utilização de expedientes escusos etc) ficando, pois, fora da 

previsão legal o dano resultante de atos extraprocessuais�
271. 

 

 A título de informação, cumpre verificar que, no direito português, antes de reforma 

ocorrida em 1995, o texto do artigo 456° se referia apenas ao dolo processual. Todavia, na 

redação atual do referido artigo, a má-fé processual passou a contemplar a negligência grosseira. 

São hipóteses expressamente previstas na legislação processual portuguesa as do litigante que: a) 

                                                                                                                                                                                            
267 Assim, pode-se afirmar, com correção, que �um critério objetivo para a imposição da litigância de má-fé está no 

grau de dificuldade criada pela parte ao andamento do processo� (FRANCISCO CÉSAR PINHEIRO RODRIGUES, 

in Indenização na litigância de má-fé. Revista dos Tribunais, n. 584. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 15. 
268 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 253. 
269 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 55. 
270 RE 27620, 2ª Turma, Rel. Min. Afranio Costa, j, 17.01.1955. 
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tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar; b) tiver 

alterado a verdade dos fatos ou omitido fatos relevantes para a decisão da causa; c) tiver 

praticado omissão grave do dever de cooperação; d) tiver feito do processo um uso 

manifestamente reprovável, com o fim de conseguir um objetivo ilegal, impedir a descoberta da 

verdade, entorpecer a ação da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da 

decisão
272. As similitudes com o ordenamento jurídico brasileiro são claras, a demonstrar uma 

tendência generalizada de evitar atitudes que conturbem o bom andamento do processo, de modo 

que não seja o mesmo utilizado de maneira irregular. 

 

 Importante apenas ressaltar que a legislação deixa clara a necessidade ou não de 

comprovação do elemento volitivo de prejudicar a parte contrária para a configuração da 

responsabilidade de cunho subjetivo processual. Assim, �a apuração da culpa �stricto sensu� pode 

ser uma mera conseqüência da norma processual em não exigir a intenção na prática de 

determinado ato contrário ao que se quer proteger�
273. 

 

 A propósito, observem-se as ponderações adicionais de CELSO HIROSHI IOCOHAMA 

sobre a exigência de dolo ou culpa na seara da responsabilidade civil processual: 

 

�se a norma regulamenta comportamento volitivo ao descumprir determinada regra 
(por exemplo, nas hipóteses do artigo 233 do CPC ao requerer dolosamente a citação 

de pessoa por edital conhecendo o seu endereço e afirmando-a em lugar incerto e 
desconhecido), sem dúvida que coloca o dolo processual como elemento fundamental 
para a determinação da responsabilidade. Porém, se tal não está expressamente 

estabelecido (como no caso de dar causa a adiamento ou repetição de atos processuais, 

sem justo motivo, nos termos do artigo 29 do CPC) poder-se-ia configurar uma análise 

de culpa�274. 
 

                                                                                                                                                                                            
271 O juiz e a litigância de má-fé. Revista dos Tribunais, n. 740. São Paulo, jun. 1997, p. 129. 
272 PEDRO DE ALBUQUERQUE (in Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e 

responsabilidade civil em virtude de actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 48). 
273 CELSO HIROSHI IOCOHAMA (in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma 

proposta interpretativa ou uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 77-78). 
274 CELSO HIROSHI IOCOHAMA (in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma 

proposta interpretativa ou uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 78). 
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 Apesar de não ser esse o cerne do presente estudo, cumpre tecer brevíssimas 

considerações acerca do dano causado por ato exclusivo do advogado e não propriamente da 

parte275. Conforme já declinado anteriormente, um dos pressupostos para a incidência no artigo 

16 e seguintes, do CPC, é a condição de parte ou interveniente. Logo, não estaria inserido o 

advogado nessa condição, a menos, é claro, que estivesse advogando em causa própria. 

 

 Todavia, o advogado pode ser penalizado disciplinarmente, de acordo com o Estatuto da 

OAB, podendo ser-lhe impostas as seguintes penalidades: censura, multa, suspensão do exercício 

da advocacia pelo prazo de 30 dias a 12 meses e, ainda, exclusão dos quadros da OAB. 

 

 Especificamente quanto à reparação de danos oriundos da conduta do advogado nos autos, 

argumenta HELENA NAJJAR ABDO que: 

 

�é opinião praticamente unânime da doutrina a de que, tanto nos casos em que o 

advogado atuou com culpa quando naqueles em que houve dolo e conluio entre o 
procurador e constituinte, resta ao cliente apenas o direito de ingressar com demanda 
regressiva para ver-se ressarcido em relação à porção dos prejuízos cabentes ao 

profissional, incumbindo-lhe, ainda, fazer a prova (i) do dolo e da (ii) participação 

deste último. (...) 
 
Não obstante, não são inéditas decisões em que há condenação solidária entre 

advogado e cliente, nos próprios autos em que praticado o abuso, tendo em vista a 

gritante participação dolosa do patrono�
276. 

 

A regra, no entanto, por se exigir a condição de parte ou interveniente para a incidência no 

artigo 16 e seguintes, do CPC, é a de que ao advogado não devem ser aplicadas as regras em 

comento. 

 

 De toda sorte, o que resta patente pela atual sistemática referente à litigância de má-fé é o 

intuito de reprimir condutas que afrontem a probidade no conduzir do processo. Trata-se 

incontestavelmente de responsabilidade de cunho subjetivo a exigir do litigante a demonstração 

do dolo ou culpa processuais. 

                                                           
275 Ver, por todos, RODRIGO D�ORIO DANTAS DE OLIVEIRA (in A litigância de má-fé e o advogado. São 

Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. (Dissertação, Mestrado em Direito Processual Civil)). 
276 O abuso do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 178-179. 
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2.3.2. Responsabilidade processual civil objetiva 

 

 Ao contrário da responsabilidade processual civil subjetiva, que exige a demonstração do 

elemento culpa ou dolo para sua configuração, quando se trata de responsabilidade de cunho 

objetivo, a comprovação da existência de tais elementos é dispensada. Para que esteja presente a 

obrigação de indenizar, impõe-se apenas que o litigante incida em determinada previsão legal, 

vindo a originar dano a outrem. 

 

 Note-se que, conforme já exposto no item 1.3.2, supra, jamais será dispensada � também 

quando se estiver diante da responsabilidade processual objetiva � a demonstração cabal da 

existência do dano. Sem a ocorrência de real prejuízo a outrem, nada haverá que se indenizar. 

Dessa forma, igualmente na seara processual, não há indenização sem prejuízo, pois se fosse tal 

hipótese acatada, estar-se-ia diante de notório enriquecimento ilícito de uma das partes. 

 

 Elemento da mesma forma indispensável para a configuração da obrigação indenizatória 

processual de cunho objetivo é a existência de nexo entre a conduta prevista expressamente em 

lei e o dano causado pelo litigante. 

 

 Quanto aos elementos exigidos para configurar a obrigação de indenizar, na seara 

processual (dano, nexo e incidência em expressa previsão legal), serão os mesmos analisados de 

forma apartada e minuciosa nos itens 2.4, 2.5 e 3, infra, pelo que se deixa de tecer considerações 

mais profundas acerca de tais elementos, nesta oportunidade. 

 

 Relevante questão a ser enfrentada diz respeito ao binômio �regra-exceção�, referente à 

responsabilidade processual civil. Ou seja, é de se questionar se, na seara processual, prevalece o 

entendimento segundo o qual a responsabilidade civil subjetiva é a regra de nosso ordenamento 

jurídico, sendo exceção, via de consequência, aquela de cunho objetivo. 
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Sobre o assunto, FERNANDO LUSO SOARES, no âmbito do direito português, 

expressamente assevera que: 

 

�é não só possível mas necessário afirmar que no processo civil a regra e a excepção 

se invertem. Repare-se nesta diferença antipódica de regimes: 
 
a) em sede de responsabilidade civil a subjectividade é a regra e a objectividade a 

excepção 
 
b) mas relativamente ao domínio da responsabilidade processual verifica-se o oposto: é 

regra a responsabilidade objectiva (também chamada normal) e excepção a subjectiva 
(ou agravada)�277. 

 

Entendemos, contudo, que, ao menos em sede de direito brasileiro, não há espaço para 

conclusão similar. Isso porque não há qualquer dispositivo legal autorizador de tal intelecção. Ao 

contrário, notória é a disposição legislativa no sentido de atribuir caráter excepcional à 

responsabilidade de cunho objetivo. No mesmo sentido da responsabilidade civil genericamente 

considerada, sempre que o legislador processual pretende atribuir traços de objetividade à 

obrigação ressarcitória, ele o faz mediante previsão no ordenamento processual. 

 

 Assim, a responsabilidade civil processual objetiva configura-se igualmente em exceção 

do sistema e, por isso, deve estar prevista, ainda que não de forma necessariamente expressa
278. 

Na hipótese de não haver previsão, estar-se-á diante da responsabilidade processual subjetiva, 

decorrente do cometimento de ato ilícito. 

 

 Sobreleva notar que, no nosso entendimento, justamente por se tratar de exceção e por 

precisarem estar necessariamente previstas, as hipóteses de responsabilidade processual objetiva 

não podem ser ampliadas, senão por alteração legislativa. Vale dizer que simples interpretações 

doutrinárias ou jurisprudenciais não são aptas a alargar o rol de hipóteses em que se dará a 

responsabilidade processual objetiva. 

 

                                                           
277 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 119. 
278 Reafirma-se o entendimento segundo o qual não há obrigatoriedade de que conste da lei menção expressa à 

responsabilidade objetiva, sendo, pois dispensáveis expressões como �responderá independentemente de culpa� ou 

�responderá objetivamente�, desde que, do sistema como um todo, se extraia tal conclusão. 
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 Questão de relevância ímpar para o desenvolvimento deste estudo concerne à 

identificação da teoria que funda a responsabilidade civil processual. 

 

 Entendemos que apenas defender que se trata da aplicação da teoria do risco não é 

suficiente. Isso porque obviamente todos os que procuraram o Poder Judiciário para defesa de 

seus interesses têm ciência, de antemão, da inexistência de certeza quanto ao resultado que advirá 

do processo. Não há qualquer garantia de que, seja na qualidade de autor seja na qualidade de 

réu, será obtido resultado positivo quando do deslinde final do processo. 

 

 E tal realidade se dá justamente pelo fato de que há uma série de fatores que podem 

interferir desde a propositura, passando pela condução do processo até a produção de coisa 

julgada sobre os interesses postos em juízo. Podem intervir questões temporais (eventual 

decadência ou prescrição); formação moral ou intelectual do julgador; boa ou má condução do 

processo pelo advogado; existência de alternativas quanto aos meios processuais para se alcançar 

determinado fim; incerteza sobre a qualidade das provas produzidas quanto ao alegado em juízo; 

alteração de entendimento jurisprudencial; dentre inúmeros outros fatores totalmente alheios aos 

direitos postos em juízo. Logo, o nível de imprevisibilidade do litigante que procura o Judiciário 

� ou é procurado por ele � é enorme279. 

 

 Em consequência, o risco no manejo tanto do processo em si quanto dos incidentes 

processuais existentes é inerente à própria atividade processual. Assim, falar-se apenas na teoria 

do risco, genericamente aventada, não é suficiente para fundamentar as hipóteses de 

responsabilidade objetiva existentes no ordenamento processual, uma vez que o tão só exercício 

da atividade processual gera, em si, risco para a esfera jurídica dos próprios litigantes. 

 

 Ponderações relevantes são feitas por FERNANDO LUSO SOARES, sobre a referida 

questão: 

 

                                                           
279 FERNANDO LUSO SOARES chega a afirmar que �tudo é risco, no processo, mas sem dúvida previsível: o 

acerto ou desacerto da forma, o realismo ou irrealismo da pretensão, etc.� (in A responsabilidade processual civil. 
Coimbra: Almedina, 1987, p. 131). 
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�o risco processual é, na verdade, muito específico (o de se ganhar ou de se perder a 

acção no todo ou em parte), não sendo de se considerar neste campo, como relevantes, 

só os imprevisíveis ou excepcionais. Eu posso, licitamente, accionar com uma razoável 

previsibilidade da derrota, desde que tenha consciência de que, no caso concreto, lícito 

me é sair da incerteza através da decisão jurisdicional�
280. 

 

 Apresenta, pois, o risco processual características muito específicas que realmente o 

diferem do risco de outras atividades que geram potencial prejuízo para a sociedade, conforme 

analisado no item 1.4.2, supra. 

 

 Exemplificativamente, na hipótese de responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 

811, do Código de Processo Civil, não se pode dizer que o risco está presente para a sociedade 

como um todo, mas apenas para o requerido da medida cautelar que sofreu o prejuízo na sua 

efetivação. A atividade causadora de risco, portanto, limita-se às figuras do requerente (como 

agente causador) e do requerido (como potencial vítima do dano). Não há que se falar em uma 

atividade potencialmente causadora de dano para todos da sociedade, como nas hipóteses 

abarcadas pelo parágrafo único do artigo 927, do Código Civil. 

 

 Cabe considerar também, por exemplo, uma cautelar de arresto a princípio concedida, mas 

que, no processo principal, tenha julgamento desfavorável ao requerente, e dessa situação se 

originem prejuízos ao requerido. O risco encontra-se não no fato de o tão só arresto de bens do 

requerido ser, em si, atividade perigosa. Ao contrário, verifica-se o risco na potencialidade de 

danos origináveis de medidas que invadem a esfera jurídica do réu, como o arresto. Igualmente, 

muito menos se pode falar em �atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano�. 

 

 Desse modo, o risco, na seara da responsabilidade processual, encontra-se com seu campo 

de aplicação notoriamente limitado pelas especificidades da legislação processual. 

 

 Das três teorias que buscam fundamentar a responsabilidade objetiva no risco (risco 

proveito, risco criado e risco integral, cujo regramento foi analisado no item 1.4.2, supra), 

entendemos que a legislação processual brasileira apoiou-se na teoria do risco proveito. Por essa 

                                                           
280 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 132. 
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teoria, será responsável quem tirar proveito da atividade danosa, com base na máxima segundo a 

qual quem aufere os bônus deverá arcar com os ônus � ubi emolumentum, ibi onus. 

 

 SÉRGIO SHIMURA bem elucida referida construção, no que concerne à 

responsabilidade processual decorrente de incidência em uma das hipóteses do artigo 811, do 

Código de Processo Civil: 

 

�Sendo a ação cautelar uma ação provisória, é exercida, em regra, a risco e perigo do 
autor, vale dizer: este, em caso de revogação da medida ou desistência, fica 

responsável pelos danos causados pela medida, tenha ou não culpa, pois é mais équo 

que suporte o dano aquela dentre as partes que provocou, em sua vantagem, a 
providência afinal tornada sem justificativa, do que a outra, que nada poderia fazer 

para evitá-lo. Quem tem interesse na sua comodidade (execução da medida cautelar) 

deve suportar o incômodo de arcar com os prejuízos se decair da medida ou for 

vencido na ação principal. Vale o princípio ubi commodum, ibi incommodum�
281. 

 

 Comentando o mesmo artigo do diploma processual, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES doutrina que: 

 

�Trata-se da aplicação da teoria do risco-proveito, considerando-se que, se de um lado 
a obtenção e a efetivação de uma tutela cautelar são altamente proveitosas para a parte, 

por outro lado, os riscos pela concessão dessa tutela provisória concedida mediante 

cognição sumária são exclusivamente daquele que dela se aproveitou�
282. 

 

 Mesmo raciocínio deve ser aplicado quanto à responsabilidade advinda de danos oriundos 

da execução provisória. Segundo ARAKEN DE ASSIS, ao comentar o teor do artigo 475-O, do 

Código de Processo Civil: 

 

�Fácil se mostra a justificativa desse dispositivo: quem se atreveu aos cômodos da 
execução adiantada, ciente da instabilidade do título impugnado mediante recurso, há 

de padecer os incômodos do seu ulterior desfazimento�
283. 

 

 Conclusivas as ponderações de GALENO LACERDA sobre a tese da responsabilidade 

objetiva processual: 

                                                           
281 Arresto cautelar. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 540. 
282 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1223. 
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�Em suma, a justiça da tese se sintetiza no aforisma: cuius est commodum eius est 

incommodum, ou ubi commoda ibi incommoda. Vincula-se à idéia objetiva de ônus ou 

de risco processual, comum não apenas às ações cautelares, como à execução 

provisória da sentença. (...) Quem tem interesse, para sua conveniência (cômodo), em 

executar a cautela ou a sentença provisória, suporta a inconveniência (incômodo) de 

indenizar o prejuízo causado, se decair da medida ou for vencido na ação. Nada mais 

certo e justo. Tudo não passa de responsabilidade objetiva, decorrente da livre 
avaliação de risco�

284. 
 

 Tem-se, dessa forma, que a responsabilidade civil processual é calcada na teoria do risco 

proveito, vez que, ao optar por não aguardar o tempo ordinário da tramitação de um feito, 

quando, somente então, teria real certeza de seu direito, o requerente de medida cautelar ou de 

execução provisória assume o risco por eventuais danos causados ao requerido das referidas 

medidas. 

 

 A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento aduzindo que, em casos como o do 

artigo 811, do Código de Processo Civil, �não se exige culpa, bastando o risco criado pela parte 

que se beneficia da tutela para que surja o dever de indenizar�285. Aliás, interessante argumento é 

trazido à baila pelo mesmo acórdão, quando pontua que �o fundamento da responsabilidade 

objetiva, nos casos das medidas provisórias de urgência, é a distribuição justa dos danos 

decorrentes da atividade jurisdicional que, apesar de legítima e necessária, pode causar prejuízos 

àqueles que estão submetidos a ela� e, ainda, que �é justamente no caráter provisório da medida 

que reside o risco do exequente, já que descoberta da segurança da definitividade�. 

 

 Convém assinalar que referida teoria, para ter efetiva aplicação, deverá estar aliada aos 

demais elementos indenizatórios, quais sejam, dano e nexo de causalidade. Sem eles, não se 

poderá falar em obrigação ressarcitória, seja de cunho subjetivo ou objetivo.  

 

 Cumpre apenas ressaltar, por fim, que, neste ponto, valem as mesmas considerações feitas 

anteriormente, no item 2.3.1 supra, quanto à responsabilidade do advogado por ato por ele 

                                                                                                                                                                                            
283 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 389. 
284 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 313. 



105 
 

 

praticado e não diretamente pela parte. Pelo fato de a responsabilidade civil objetiva se tratar de 

norma que deve ser expressamente prevista, não há que se falar na ampliação de seu espectro a 

pessoas não expressamente previstas na lei. Dessa forma, o advogado não está inserido na 

previsão legal de submissão às regras de responsabilidade objetiva, o que afasta sua 

responsabilização nessa condição. 

 

 Passa-se, portanto, à análise do dano processual reparável e, em seguida, do nexo de 

causalidade, antes que sejam adentradas as hipóteses de responsabilidade processual objetiva 

existentes no Código de Processo Civil. 

   

 

2.4. Conteúdo do dano processual reparável 

 

 Conforme já analisado no item 1.3.2, supra, o dano é elemento essencial para configurar a 

obrigação de indenizar, seja quando se está diante de responsabilidade de cunho subjetivo ou de 

cunho objetivo286, estando dentro ou fora da esfera processual. Nos termos do quanto asseverado 

por CELSO HIROSHI IOCOHAMA, �no plano do processo, evidentemente que o dano também 

recebe a mesma importância, caracterizando-se como elemento fundamental para a análise da 

responsabilidade processual�287. 

 

 A jurisprudência, como não poderia deixar de ser, não destoa de tal entendimento, 

preceituando, em julgado ilustrativo, que �o requerente responde pelo prejuízo que causar, desde 

que a execução da medida tenha comprovadamente causado prejuízo ao requerido. (...) em não 

havendo o prejuízo, era lícito ao acórdão rejeitar o pedido de indenização (...)�
288. 

                                                                                                                                                                                            
285 TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0052412-93.2009.8.26.0000, Relator Des. Milton Carvalho, j. 
5.07.11. 
286 Aliás, CELSO HIROSHI IOCOHAMA, no estudo dessa questão, bem analisa que �a concepção de dano não está 

vinculada a comportamentos lícitos ou ilícitos, de onde se pode concluir que mesmo situações lícitas podem provocá-
lo� (in A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma proposta interpretativa ou uma 

questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 69). 
287 CELSO HIROSHI IOCOHAMA (A observância da lealdade processual no depoimento das partes: uma proposta 

interpretativa ou uma questão �de lege ferenda� para o direito processual civil brasileiro?. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2001. (Tese, Doutorado em Direito Processual Civil), p. 84). 
288 STJ, 3ª Turma, Recurso Especial nº 55.870/SP, Rel. Min. Nilson Naves, j. 04.06.1996; destaque nosso. 
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 O dano processual envolve as perdas ou diminuições patrimoniais decorrentes da 

atividade processual. 

 

 Quando se fala em dano processual, pode-se ter em mente aquela diminuição patrimonial 

ocorrida dentro do próprio processo, como, por exemplo, custas e honorários advocatícios, bem 

como aquela decorrente da atividade processual, mas externa ao processo. 

 

 No que se refere aos danos ocorridos em virtude do processo, mas externos a ele, 

entendemos que os mesmos podem ser de cunho moral (ou não patrimonial) e material 

(envolvendo os danos emergentes e os lucros cessantes). 

 

 Não vislumbramos qualquer fundamentação jurídica plausível para que seja a indenização 

decorrente de prejuízo causado pela atividade processual limitada aos danos materiais suportados 

por uma das partes. A Constituição Federal de 1988 é clara ao prever, no artigo 5°, inciso X, que 

�são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação�. Garante ainda o 

inciso V, do mesmo artigo, o �direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização 

por dano material, moral ou à imagem�. Aceitar que um dano � ainda que de cunho unicamente 

moral � fique sem a respectiva indenização é absurdo jurídico inaceitável, diante da amplitude 

concedida pela Constituição Brasileira à proteção da esfera patrimonial (material e moral) dos 

indivíduos. 

 

 A jurisprudência pátria vem abarcando referido entendimento, como, por ilustração, no 

acórdão proferido nos autos da apelação nº 9123688-02.2007.8.26.0000, da lavra da 1ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do Des. Rui Cascaldi e 

julgamento ocorrido em 22.03.2011. Nesse feito, foi discutida a extensão dos prejuízos oriundos 

de efetivação de medida cautelar inominada, pela qual foram bloqueadas as ações custodiadas na 

bolsa de valores da então requerida. Discutiu-se, dentre outros danos de cunho material, a 

possibilidade de a indenização englobar também os danos morais, tendo sido tal possibilidade 



107 
 

 

admitida. Ou seja, a indenização advinda da incidência na previsão do artigo 811, do Código de 

Processo Civil, pode, sim, abarcar os danos morais sofridos pelo requerido289. 

 

 Reconhecendo a possibilidade de indenização por danos morais decorrente da efetivação 

de medida cautelar, LUIZ FUX defende que �v.g., se por força da cautelar, a parte ficou privada 

da exploração econômica de determinado bem, ou a sua efetivação gerou abalo moral, há 

indenização a compor acaso modificado o provimento�
290. No mesmo sentido, CARLOS 

ALBERTO CARMONA também vislumbra tal possibilidade, ao aduzir que �a reparação do dano 

moral que eventualmente for causado ao executado, portanto, está incluída no conceito de 

prejuízos encampado pelo dispositivo analisado�291. 

 

 Idêntico posicionamento adotam FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA 

CUNHA; PAULA SARNO BRAGA; RAFAEL OLIVEIRA, quando, ao comentarem a 

responsabilidade objetiva decorrente da denominada execução injusta, aduzem expressamente 

que �basta a prova do dano, material ou moral, e do nexo de causalidade entre o dano e a 

execução indevida�
292. Adiante, ratificam a lição asseverando que �nada impede que se imponha 

ao credor o pagamento de uma indenização por danos morais eventualmente suportados pelo 

devedor, caso a execução tenha sido ruidosa a ponto de lhe lesar a honra�.
293. 

 

 Por outro lado, o dano material deverá abarcar tanto o que o lesado pela atividade 

processual efetivamente perdeu (danos emergentes), quanto o que razoavelmente deixou de lucrar 

(lucros cessantes). 

 

 De forma a demonstrar nosso posicionamento acerca da questão, é de se imaginar a 

hipótese de posterior cassação de uma liminar concedida e efetivada em sede cautelar de arresto. 

O requerente da medida informou que supostamente estaria o requerido dilapidando seu 

                                                           
289 No mesmo sentido: TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 0052412-93.2009.8.26.0000, Relator Des. 
Milton Carvalho, j. 5.07.2011. 
290 Curso de Direito Processual Civil. v. II. 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 376. 
291 MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de Processo Civil interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 

1803. 
292 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 63; destaque nosso. 
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patrimônio, ao colocar a venda seu conjecturado único veículo. Além de obstar a venda do 

veículo por meio da liminar concedida em juízo, o requerente ainda divulgou para todos os 

conhecidos do requerido que ele seria mau pagador e que contra ele estaria sendo movida a 

devida ação de cobrança. Posteriormente, o requerido vem a comprovar que até teria outros bens 

suficientes para arcar com a dívida assumida com o requerente, se a mesma não estivesse 

prescrita. Com a comprovação da prescrição, a liminar é cassada. Entendemos que, além do dano 

material, consubstanciado no valor da eventual perda do negócio de venda do veículo do 

requerido, poderia ele requerer condenação do autor em danos morais, pela divulgação de fatos 

lesivos à sua honra de bom pagador. Tudo isso, é claro, aliado ao ressarcimento endoprocessual, 

referente ao ressarcimento de custas e despesas processuais. 

 

 Finalizado, pois, o exame das questões mais relevantes acerca do dano processual 

reparável, mister se faz seja analisado o liame causal entre tal elemento e a conduta prevista em 

lei como ensejadora de responsabilidade objetiva. 

 

 

2.5. O nexo de causalidade e sua interrupção na seara processual 

 

 Da mesma forma que na responsabilidade civil genericamente considerada, também 

quando se analisa tal instituto na seara processual, é elemento essencial o nexo de causalidade 

entre o dano causado e a conduta prevista nas hipóteses legais de sua configuração. Sem a 

presença do liame causal, não haverá que se falar em obrigação indenizatória por dano 

processual. 

 

 Dúvidas não restam quando se está diante de somente uma causa para o dano verificado: 

por ilustração, se o prejuízo foi causado diretamente pelo requerimento de cumprimento de uma 

sentença, que ainda pende de formação de coisa julgada, ou seja, ainda passível de reforma, 

responderá objetivamente o requerente da execução provisória, nos exatos termos do artigo 475-

O, do Código de Processo Civil, conforme será analisado com minúcias no item 3.1, infra. 

                                                                                                                                                                                            
293 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 203. 
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Todavia, complexa é a questão que envolve concluir pela subsistência do nexo causal quando 

houver concurso de causas, ou seja, quando, por ilustração, a medida cautelar efetivada � e 

origem do dano � tiver sido concedida ex officio pelo juiz294. 

 

 Conforme é de cediço conhecimento, a presença do nexo de causalidade não é 

incompatível com a existência de várias causas. Entre nós, nos termos do quanto já analisado no 

item 1.3.3., infra, das três principais teorias existentes para a explicação e solução do fenômeno, 

duas são as mais aceitas, quais sejam, a teoria da causalidade adequada, pela qual deve ser 

verificada qual condição foi a mais determinante para o dano, e, ainda, a teoria dos danos diretos 

e imediatos, que preceitua não interessar o dano meramente remoto, não causado por ação direta 

do agente. 

 

 Já foi igualmente objeto de análise o fato de, apesar das teorias que buscam explicar o 

concurso de causas, não haver solução única e definitiva para questão tão complexa. A solução, 

portanto, deve ser procurada caso a caso, por tratar-se de questão eminentemente fática. 

 

 Entendemos que, na seara processual, uma luz possível para desfecho satisfatório dessa 

questão advém de proceder à eliminação de fatos irrelevantes para a ocorrência do dano. Ou seja, 

cumpre verificar se os danos seriam causados mesmo sem a atuação de um ou outro agentes. 

Dessa forma, seria localizada a relação necessária entre dano e ação que diretamente o produziu. 

 

 Necessário se faz, portanto, aplicar referidas premissas a um caso concreto, de forma a 

examinar a questão sob o enfoque do nexo de causalidade. Imagine-se, pois, por exemplo, a 

ocorrência de danos advindos de efetivação de medida cautelar concedida de ofício pelo juiz. 

Estar-se-ia diante de aplicação inequívoca da responsabilidade civil prevista no artigo 811, do 

Código de Processo Civil? Ou seja, mesmo não tendo sido a parte beneficiada com a efetivação 

da medida, deve o seu requerente responder pelos danos causados à parte contrária? 

 

                                                           
294 Esse tema será versado com minúcias no item 3.2.5, infra. Na presente oportunidade, a questão somente será 

analisada sob o ângulo do nexo de causalidade. 
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 A resposta, no nosso entendimento, é negativa. E a solução encontra-se justamente na 

ruptura do nexo de causalidade. Tanto pela teoria da causalidade adequada, quanto pela teoria dos 

danos diretos e imediatos, não vislumbramos possibilidade de a reparação dos danos causados 

por medida cujo requerimento não foi realizado pela parte ser atribuída a esta última. 

 

 Afastamos, outrossim, a simples menção à teoria do benefício para que a parte seja 

responsabilizada pelos danos causados à outra. Ou seja, ainda que a efetivação da medida 

cautelar venha a gerar benefícios para uma parte, não se deve prescindir da análise da presença do 

nexo de causalidade com o dano gerado. Assim, a responsabilização de uma parte não pode ser 

inteiramente desconectada de sua conduta processual. 

 

 Nesse sentido, entendemos que, ao preceituar que o �requerente do procedimento cautelar 

responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida�, o artigo 811, do 

Código de Processo Civil, está expressamente exigindo que a medida cautelar seja requerida por 

uma das partes. Se o for por terceiros � pelo membro do Ministério Público, por exemplo � ou se 

for ordenada de ofício pelo julgador, afastado, em tese, estará o nexo de causalidade, restando, 

pois, igualmente afastada a obrigação de indenizar. 

 

 Não se nega que, em princípio, a simples intermediação de terceiros (juiz, Ministério 

Público, etc.) não significa necessariamente a quebra do nexo de causalidade. Todavia, quando tal 

intervenção for determinante para a origem do dano, sem que haja qualquer ingerência da parte � 

ainda que futura beneficiária do ato �, entendemos que esta não pode ser responsabilizada. 

 

 Nesse sentido é a doutrina de PEDRO DE ALBUQUERQUE (mesmo sendo de se 

ressaltar que o contexto é diferente do que ora se expõe
295): 

 

�Decisivo, isso sim, é que a nova causa, ou novus actus interviens, seja de tal modo 
central e profundo ou susceptível de valoração para a produção dos danos que a causa 

                                                           
295 Informe-se que toda a narrativa do referido doutrinador é inserida no contexto da responsabilidade processual por 
ato ilícito. Assim, por vezes, ele chega a conclusões diversas das ora defendidas, até mesmo porque a conduta 

culposa efetivamente não se estende a terceiros senão ao próprio causador do dano. Todavia, a afirmação citada é, 

em si, inteiramente aplicável à tese ora sustentada. 
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inicial ou primitiva seja totalmente comprimida e o primeiro causador exonerado de 
toda a responsabilidade�296. 

 

Tal entendimento prevalece, é claro, se realmente não houve nenhum ato atribuível à 

parte. Ou seja, concessão e efetivação da medida devem ser atribuídas a ato do juiz e 

eventualmente de serventuário da Justiça. Assim, se, por ilustração, o juiz ordenar medida 

cautelar de ofício, mas seu cumprimento ficar a cargo da parte, esta terá concorrido para a 

ocorrência do dano, restando configurada, pois, sua responsabilidade. Isto porque, como bem 

assevera PEDRO DE ALBUQUERQUE, �a existência de um nexo de causalidade é 

perfeitamente compatível com a existência de várias causas ou a intervenção de terceiros�
297. No 

caso em tela, portanto, entendemos possível restar estabelecido o nexo de causalidade entre dano 

sofrido e efetivação da medida cautelar, justamente por ter havido participação direta do agente 

para o prejuízo sofrido pela parte contrária. 

 

 De toda sorte, referida questão ainda será objeto de maiores comentários e deslindes em 

item posterior (3.2.5, infra), mas importante é sua análise com enfoque no nexo de causalidade. 

Isso porque, conforme alertado reiteradamente, não haverá que se falar em responsabilidade civil 

processual sem a presença concomitante dos elementos dano, conduta e nexo de causalidade. 

 

 Ademais, referida questão merece ainda maior relevo quando se analisam as hipóteses de 

responsabilidade processual objetiva, posto que distorções podem ser criadas se não se aliar a 

teoria geral da responsabilidade civil às peculiaridades da seara processual. O estabelecimento de 

situações em que a parte responderá objetivamente não prescinde da análise dos elementos 

constitutivos da própria responsabilidade civil. Inexistente um deles, não se poderá afirmar 

presente a obrigação reparatória. 

 

                                                           
296 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 146. 
297 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 144. 
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 De qualquer forma, uma vez analisadas as particularidades inerentes à responsabilidade 

civil processual, passa-se ao real cerne do presente estudo, com o exame das hipóteses de 

responsabilidade processual objetiva constantes do Código de Processo Civil. 
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3. Hipóteses de responsabilidade objetiva por dano processual 

 

 Analisadas as premissas da responsabilidade processual, bem como as especificidades de 

dois de seus elementos constitutivos (dano e nexo), cumpre examinar as hipóteses de 

responsabilidade processual de cunho objetivo constantes do Código de Processo Civil. 

 

 

3.1. Responsabilidade objetiva no processo de execução 

 

 Uma das regras que dá lastro ao processo executivo é a noção de que a execução corre por 

conta e risco do exequente. De posse de um título
298 � seja ele judicial ou extrajudicial, definitivo 

ou provisório �, cabe ao exequente dar início aos atos executivos. Assim, se tal atividade vier a 

causar dano ao executado, e se estiver diante de uma das hipóteses de responsabilidade previstas 

em lei, presente estará a obrigação de indenizar. 

 

 Note-se que, por se configurar o processo de execução em um conjunto de atos que visam 

à satisfação de uma prestação devida, a realização de tais atos é potencialmente causadora de 

prejuízos, pelo fato de ser apta a invadir a esfera jurídica alheia. 

 

 É oportuno salientar que ambos os fundamentos da responsabilidade civil podem 

coexistir, na seara executiva. Ou seja, poderão restar configuradas tanto a responsabilidade de 

cunho subjetivo quanto a de cunho objetivo. Para a configuração da primeira, deve estar 

demonstrada a conduta ilícita, ou seja, eivada de imprudência, imperícia ou negligência por parte 

do exequente para a ocorrência do dano
299. De outro lado, para que ocorra a responsabilidade 

objetiva, além de notoriamente necessários os elementos dano e nexo de causalidade, deverá a 

conduta lesiva estar inteiramente subsumida à hipótese legal. Não há que se falar, pois, em 

                                                           
298 Nos termos da doutrina de SÉRGIO SHIMURA, �título, do aspecto substancial é o ato jurídico de que resulta a 
vontade concreta da lei. Em sentido formal, é o documento em que o ato se contém� (in Título executivo. 2 ed. São 

Paulo: Método, 2005, p. 112). 
299 Nesse sentido, inclusive, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que: �Art. 739-B. A cobrança de multa 

ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé (arts. 17 e 18) será promovida no próprio processo de 

execução, em autos apensos, operando-se por compensação ou por execução�. 
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indenização com dispensa do elemento culpa, também na seara executiva, se não houver expressa 

previsão legal nesse sentido. 

 

 Dessa sorte, a regra segundo a qual a execução corre por conta e risco do exequente � 

dispensando, portanto, conduta culposa � está expressamente prevista em dois dispositivos legais, 

quais sejam, os artigos 475-O e 574, ambos do Código de Processo Civil. O primeiro, que 

disciplina a responsabilidade decorrente de execução provisória, prevê que �corre por iniciativa, 

conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os 

danos que o executado haja sofrido�. Já o artigo 574, do CPC, verdadeira norma geral para o 

tema300, dispõe que �o credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando a sentença, 

passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, que deu lugar à 

execução�. 

 

 Indubitavelmente, configuram-se tais disposições em hipóteses de responsabilidade de 

cunho objetivo. Isso porque, apesar de o exequente agir lastreado em título (ainda que precário 

em um dos casos), não se podendo, pois, falar em ato ilícito, se tal atividade vier a causar dano, 

deverá o exequente responder pelos prejuízos causados. Não se exige, pois, qualquer conduta 

culposa, seja ela imprudente, imperita ou negligente, muito menos se exigindo comprovação de 

má-fé por parte do exequente. Ao contrário, exige-se apenas a demonstração do dano causado, do 

nexo de causalidade e da incidência em uma das previsões legais. 

 

 A doutrina pátria majoritária entende pela objetividade da responsabilidade prevista nos 

referidos casos no processo de execução. Assim, conforme posicionamento de LUIZ FUX, 

especificamente na hipótese da execução provisória, �trata-se de responsabilidade objetiva 

decorrente de risco judiciário a qual se justifica pelo fato de se admitir o prosseguimento da 

execução até o seu final, mesmo diante da possibilidade de reversão da decisão dos embargos�
301. 

Igualmente, tanto para o caso de execução provisória quanto definitiva constante do artigo 574, 

                                                           
300 Conforme doutrina de FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO 
BRAGA, RAFAEL OLIVEIRA (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 

2011, p. 64). 
301 Curso de Direito Processual Civil. v. II. 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 60. 
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do CPC, doutrinam FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA que �prejuízos indevidos causados ao executado 

haverão de ser ressarcidos pelo exeqüente, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

exeqüente pela execução injusta é objetiva (...)�
302. 

 

 Realizadas essas considerações preliminares, passa-se à análise minuciosa de cada uma 

das hipóteses de responsabilidade objetiva previstas na sistemática do processo de execução. 

 

 

3.1.1. Execução provisória (art. 475-O e 587, CPC) 

 

3.1.1.1. Conceito e hipóteses 

 

 Dentre as classificações possíveis para as diversas espécies de execução, é oportuno 

mencionar aquela que diz respeito à estabilidade jurídica do título que ampara o processo 

executivo. Quando se está diante de um título que ainda deve ser confirmado, pode-se dizer que a 

execução de tal título é provisória. Ao contrário, quando não há que se falar em confirmação do 

título por uma instância superior, está-se diante de uma execução definitiva. 

 

Sobre a referida distinção, CASSIO SCARPINELLA BUENO assim define referidos 

institutos: 

 

��Execução definitiva� é aquela que se fundamenta em título executivo que não aceita 

mais qualquer alteração, que pressupõe, destarte, a estabilidade do próprio título. 

Consequência de uma �execução definitiva� é que inexiste, na lei, qualquer restrição 

aos atos que serão praticados em prol da satisfação do exequente, isto é, a efetiva 

prestação da tutela jurisdicional executiva. Os atos são praticados com vistas à 

prestação integral da tutela jurisdicional executiva e, consequentemente, à integral 
satisfação do exequente. 
 
A chamada �execução provisória�, diferentemente, é aquela que se baseia em título 

executivo em que, direta ou indiretamente, aceita ulterior alteração ou confirmação 

                                                           
302 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 63. 
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pelo Estado-juiz e que, consequentemente, impõe ao exequente, em regra, alguma 
limitação aos atos de satisfação de seu direito�

303. 
 

 Importante salientar que a execução provisória �encontra respaldo no direito fundamental 

à duração razoável do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF)� 304, visando a que sejam minorados os 

efeitos prejudiciais do tempo no processo. 

 

 Apenas a título de reconstrução histórica do instituto da execução provisória, cumpre 

relembrar que, até as últimas reformas implementadas no Código de Processo Civil, o exequente 

não podia levar a cabo os atos executivos. Não se podia, pois, entregar o bem da vida objeto da 

execução para o exequente, satisfazendo-o por completo. Entretanto, com a implementação da 

referida reforma (Lei n.º 11.232/2005), desde que o exequente satisfaça aos requisitos exigidos 

pelo artigo 475-O, CPC305, poderá ele � por sua conta e risco � satisfazer completamente sua 

pretensão executiva. 

 

 Oportunas são, pois, as considerações de LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, para quem �trata-se de 

sistema evidentemente inovador, que rompe com a tradição até então vigente entre nós, e que 

passa a permitir, sem sombra de dúvida, que o patrimônio do �executado provisoriamente� seja 

efetivamente atingido, inclusive com a expropriação de bens e sua aquisição por terceiros�
306. 

 

Houve, portanto, palpáveis alterações no instituto da execução provisória
307. 

 

                                                           
303 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 46. 
304 Conforme lição de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART (In Processo de Execução, 
v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 379). 
305 Requisitos estes que serão analisados no item 3.1.1.2, infra. 
306 Breves comentários à nova sistemática processual, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 184-185. 
307 Sobre as mencionadas alterações, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO aduz que �avançou-se � e muito 
� ao permitir a prática de atos que importem alienação de domínio, trazendo efetividade à execução provisória, que 

antes podia ser confundida com um instrumento tipicamente cautelar e não de execução. Ao se permitirem atos 

expropriatórios tendentes à satisfação do exeqüente (como, e.g., atos de alienação de domínio), tem-se verdadeira 
execução e não apenas uma �garantia�, pela penhora, do resultado útil de uma futura execução� (in Primeiras 
considerações a respeito da atual feição da execução provisória com o advento da Lei 11.232/2005. In: Wambier, 
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Daí porque FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA doutrinam que houve alteração do critério 

diferenciador das referidas espécies de execução, que não mais é fulcrado na extensão dos atos 

executivos: 

 

�O critério, agora, é a estabilidade do título executivo em que se funda a execução: se 

se tratar de decisão acobertada pela coisa julgada material, a execução é definitiva; se 
se tratar de decisão judicial ainda passível de alteração (reforma ou invalidação), em 

razão da pendência de recurso contra ela interposto, a que não tenha sido atribuído 

efeito suspensivo, a execução é provisória�
308. 

 

 De toda sorte, figura-se correto tecer forte relação entre a execução provisória e a 

existência ou não de efeito suspensivo aos recursos. Tanto é assim que CASSIO SCARPINELLA 

BUENO leciona, com precisão, que �a execução provisória, tal qual admitida pelo direito 

processual civil hoje vigente, é a consequência da inexistência de efeito suspensivo ao recurso 

cabível de uma dada decisão�
309. 

 

 Não se pode olvidar, no entanto, que a execução provisória pode decorrer da própria lei 

(�ope legis�) ou ser autorizada pelo magistrado (�ope judicis�). Trata-se da aplicação do quanto 

previsto no artigo 273, do Código de Processo Civil, à seara recursal, configurando-se tal instituto 

em �uma técnica apta para retirar o efeito suspensivo da apelação naqueles casos em que a lei 

ainda o prevê�
310. Nesses casos, portanto, poder-se-ia dar início à execução provisória, em virtude 

única e exclusivamente da expressa autorização judicial. 

 

 Especificamente no que tange à execução de títulos judiciais, disciplina o artigo 475-I, § 

1º, do Código de Processo Civil que �é definitiva a execução da sentença transitada em julgado e 

provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído 

efeito suspensivo�. Por outro lado, a execução de títulos extrajudiciais é, em regra, definitiva. 

                                                                                                                                                                                            
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução civil de títulos judiciais � Lei 11.232/2005. v. 
3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 419). 
308 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 40. 
309 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 176. 
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 Quanto à execução provisória de títulos judiciais, figura-se correto argumentar que as 

decisões judiciais são, em regra, proferidas visando a que sejam de imediato cumpridas. Somente 

não o serão quando houver previsão de interposição de recurso com efeito suspensivo. Não 

havendo essa previsão, tem-se como provisoriamente executáveis as decisões proferidas. 

 

 Após esclarecer que, além das sentenças, também as decisões interlocutórias e acórdãos 

comportam execução, ARAKEN DE ASSIS cataloga as situações em que atos decisórios 

autorizam a execução provisória: 

 

�a) a de qualquer decisão interlocutória, cuja carga seja condenatória, executiva ou 

mandamental (...), principalmente a antecipação liminar de tutela (...); b) a de qualquer 

acórdão unânime e não embargado, pois os recursos especial e extraordinário carecem 

de efeito suspensivo (...); c) a de sentença atacada por apelação que o juiz de 1° grau, 

mediante decisão, não recebeu e deste ato agravou o apelante; d) a de sentença 

agredida por apelação destituída de efeito suspensivo (...)�311. 
 

 Por outro lado, no que diz respeito aos títulos extrajudiciais, havia imensa discussão 

acerca da possibilidade de existência de provisoriedade quando de sua execução. 

 

 Antes da reforma promovida com a Lei n.º 11.382/2006, doutrina e jurisprudência muito 

debateram acerca da viabilidade de se entender pela existência de execução provisória em sede de 

título extrajudicial. Tal discussão era fruto da disposição contida no artigo 520, inciso V, do 

Código de Processo Civil, que prevê o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, 

quando interposta em face de sentença de rejeição liminar ou improcedência de embargos à 

execução. Após longos debates, prevaleceu tanto em doutrina quanto em jurisprudência o 

entendimento segundo o qual a natureza jurídica dessa execução mantinha-se tal e qual em seu 

início: definitiva
312. 

                                                                                                                                                                                            
310 Conforme ponderações de CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso sistematizado de Direito Processual 

Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 177). 
311 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 368-369. 
312 Nesse sentido, decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que �a execução fundada em título 

extrajudicial é definitiva, mesmo que pendente a apreciação de apelação, sem efeito suspensivo, interposta contra 
sentença que tenha julgado improcedentes os embargos do devedor� (ED no REsp nº 195.742/SP, Rel. Min. Edson 
Vidigal, j. 16.06.2003, DJU 4.08.2003, p. 205). 
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 Em sede jurisprudencial, inclusive, foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula 

n.º 317, que apresenta a seguinte redação: 

 

�É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra 

sentença que julgue improcedentes os embargos�. 
 

 Todavia, revertendo inteiramente o posicionamento majoritário quanto à referida questão, 

a Lei n.º 11.232/2006 modificou a redação do artigo 587, que passou a ser assim redigido: 

 

�Art. 587. É definitiva a execução fundada em título extrajudicial; é provisória, 

enquanto pendente de apelação da sentença de improcedência dos embargos do 

executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739)�. 
 

Referido artigo vem sofrendo duras críticas da doutrina pátria. Enquanto LUCIANO 

VIANNA ARAÚJO aduz tratar-se de retrocesso313 e VÍTOR J. DE MELLO MONTEIRO afirma 

que tal conduta do legislador �traz uma indesejável insegurança jurídica�
314, FREDIE DIDIER 

JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 

OLIVEIRA sustentam que: 

 

�Não há explicação para essa mudança, que não se justifica: (a) está em dissonância 

com a jurisprudência sumulada do STJ e com sólida orientação doutrinária; (b) 

transforma uma execução que se iniciou definitiva em provisória, mesmo após uma 

sentença que confirmou o título executivo, reforçando a presunção de existência da 

dívida, em inversão esdrúxula de valores: a vitória do exeqüente nos embargos à 

execução é, estranhamente, fato que gera uma capitis diminutio do seu título executivo, 

agora apto a legitimar apenas uma execução provisória; (c) confere um despropositado 

benefício ao executado vencido no julgamento dos embargos, em face de quem há um 

título executivo já reconhecido como válido e eficaz por um magistrado, após um 

processo de conhecimento instaurado com esse objetivo�315. 
 

                                                           
313 A nova execução por título extrajudicial: análise dos arts. 585 a 684 do CPC. In: Santos, Ernane Fidélis dos; 

Wambier, Luiz Rodrigues; Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos 
em homenagem do Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 873. 
314 Execução provisória de título extrajudicial? In: Costa, Susana Henriques da (coord.). Modificações da Lei 

11.382/2006. São Paulo: Quatier Latin, 2007, p. 48. 
315 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 41. 
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 Realmente, soa de forma no mínimo estranha a opção do legislador quanto a uma questão 

pacificada, em sentido inteiramente contrário. De fato, não tem qualquer fundamento lógico 

alterar a natureza jurídica do título extrajudicial, em virtude da interposição de recurso em face de 

sentença que apenas ratifica a correção do título apresentado pelo exequente316. 

 

 No entanto, apesar de concordarmos completamente com as críticas que referido artigo 

vem recebendo, não se pode olvidar que �a previsão de �execução segundo a condição jurídica do 

título� é questão de política legislativa, posto que cabe ao legislador avaliar da conveniência em 

permitir o adiantamento ou retardamento dos atos executivos�317-318. Dessa forma, em se tratando 

de questão de política legislativa, pode o legislador alterar validamente o regramento referente à 

provisoriedade ou não de certa execução. Assim, apesar de entender que andou mal o legislador, 

quando da modificação do artigo 587, do Código de Processo Civil, não vislumbramos outra 

alternativa senão lamentar a alteração, posto que realmente deverão os exequentes expostos à 

referida situação cumprir as exigências da execução provisória para dar andamento à sua 

execução, estranhamente iniciada como definitiva. 

 

 Entendemos correto o posicionamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES no 

sentido de que �a expressa previsão legal retira da questão qualquer espécie de interpretação 

contrária à norma, que é clara e deve ser respeitada, considerando-se a mesma positiva ou 

negativa�319 e, ainda, de CASSIO SCARPINELLA BUENO, que afirma que �o legislador mais 

recente fez uma nítida opção. (...) a regra só poderia ter sua aplicação recusada se e enquanto 

                                                           
316 A propósito da Súmula 317, STJ, muito se tem discutido se a mesma permanece em vigor, diante da nova redação 

do artigo 587, CPC. Sobre a questão, LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO entende que a Súmula mantém-
se vigente, devendo tal enunciado ser assim interpretado: �É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que 

pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos, salvo quando a estes for atribuído efeito 

suspensivo (art. 739-A) ocasião em que a execução será provisória� (in A definitividade da execução fundada em 

título extrajudicial diante da nova redação dada ao art. 587 do CPC pela Lei 11.382/2006. In: Santos, Ernane Fidélis 

dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: 

estudos em homenagem do Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 848). 
317 Conforme lição de LUIZ FUX (in Curso de Direito Processual Civil. v. II. 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 59). 
318 No mesmo sentido é o posicionamento de FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT (in Sistemática atual da 

execução provisória. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da 

nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 178). 
319 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 903. 
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inconstitucional. A tarefa que se põe à doutrina e à jurisprudência é, portanto, construir os 

contornos da nova regra (...)�320. 

 

 Assim, tem-se como válida e imperativa a regra contida no artigo 587, do Código de 

Processo Civil, no sentido de que é provisória a execução calcada em título extrajudicial atacada 

por embargos com efeito suspensivo, em decorrência dos quais sobreveio sentença de 

improcedência em face da qual foi apresentada apelação321-322. 

 

Outrossim, convém assinalar que, após julgada a apelação, a interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário do respectivo acórdão não é apta a manter o caráter provisório da 

execução, vez que tais recursos não gozam de efeito suspensivo. Retomará, pois, a execução o 

caráter definitivo, com todas as características que lhe são peculiares. 

 

 De toda sorte, toda execução de título extrajudicial tem seu início como definitiva, 

somente adquirindo eventual condição de provisória secundum eventus litis
323. 

 

 Na referida hipótese, portanto, a execução terá prosseguimento, mas observando as regras 

pertinentes à execução provisória
324. 

                                                           
320 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 200. 
321 Da referida conclusão deflui a impossibilidade, no nosso entender, de defesa da tese sustentada por LEONARDO 
MOREIRA LIMA, no sentido de que �a execução de título extrajudicial é sempre uma �execução definitiva�, pois 

não existe título extrajudicial provisório�, sendo que a nova redação do artigo 587, CPC, apenas teria sujeitado o 
título extrajudicial às restrições da execução provisória (in A nova regra do art. 587 do CPC: aspectos da aplicação 

excepcional do regime da �execução provisória� à execução do título extrajudicial. In: Bueno, Cassio Scarpinella; 
Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 297). Mesmo respeitando referido posicionamento, entendemos como clara a opção legislativa 

pela alteração da natureza jurídica do título de definitiva para provisória. 
322 A jurisprudência tem-se corretamente amoldado nesse sentido: �A sentença que julgou os embargos parcialmente 

procedentes também foi suspensa pelo recebimento do recurso de apelação dos ora agravantes no duplo efeito. Trata-
se, pois, de execução provisória, nos termos do art. 587 do Código de Processo Civil� (TJSP � Agravo Regimental nº

 

0491692-69.2010.8.26.000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 28.07.2011). 
323 Nos termos da doutrina de ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 363). 
324 O Projeto de Novo Código de Processo Civil retorna a situação ao estado anterior do entendimento majoritário 

acerca da questão. Não há regra específica para a execução de títulos extrajudiciais, sendo que o artigo 506, que trata 

da execução provisória, é específico para a execução de títulos judiciais. Dessa sorte, tem-se entendido que tal 
dispositivo �é suficientemente claro ao limitar a execução provisória à execução de título executivo judicial� 
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 Ainda na seara introdutória referente à provisoriedade da execução, cumpre salientar as 

críticas realizadas pela maioria da doutrina pátria, no que pertine ao clássico termo �execução 

provisória�. Referimo-nos ao equívoco inerente a tal termo, em virtude do fato de que a 

execução, em si, será sempre definitiva, jamais provisória. Na verdade, o que é definitivo ou 

provisório é o provimento ao qual se pretende dar cumprimento, através da execução
325. 

 

 Nesse sentido é a doutrina de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ 

ARENHART: 

 

�A execução dita provisória não é diferente da execução de sentença já transitada em 

julgado. Ainda que a execução possa ser limitada e, portanto, incompleta (...) os atos 
executivos praticados em virtude de sentença que ainda não foi confirmada pelo 

tribunal não pode ser chamada de provisória, já que nada virá substituí-la. (...) Os atos 
executivos alteram a realidade física e, portanto, não podem ser classificados em 

provisórios e definitivos. 
 
Provisório é o ato jurisdicional (ou a decisão em senso lato) em que se funda a 

execução chamada de provisória. (...) o melhor é falar em execução da sentença (da 

decisão) provisória, já que toda execução de sentença recorrida é execução imediata, 

dotada dos mesmos atributos da execução da sentença transitada em julgado, variando 

apenas o seu grau de estabilidade�326-327-328. 
 

 De toda sorte, o fato é que uma decisão lançada com contornos provisórios pode ser 

efetivada, mesmo com interposição de recurso impugnando seu teor. 

 

                                                                                                                                                                                            
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, 

p. 904). 
325 Nessa senda, cumpre observar que �o legislador brasileiro acompanhou o movimento atual dos vários sistemas 

processuais de matiz-germânico que passaram a consagrar a execução apenas provisória pela decisão que a 

fundamenta e não mais pelos atos executivos praticados� (LUIZ FUX, in Curso de Direito Processual Civil. v. II. 4 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 63). 
326 Processo de Execução, v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 371-372. 
327 Mesma crítica é desenvolvida por FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA 
SARNO BRAGA, RAFAEL OLIVEIRA, quando afirmam que melhor seria designar referidas execuções de 

�execução fundada em decisão definitiva e execução fundada em decisão provisória� (in Curso de direito processual 

civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 40). 
328 No mesmo sentido, ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 364); CASSIO SCARPINELLA BUENO (Curso sistematizado de Direito Processual Civil: 
Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 174); JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (in 

Execução. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 250). 
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Trata-se de notório adiantamento da atividade executiva, que, segundo FREDIE DIDIER 

JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 

OLIVEIRA: 

 

�é autorizado pelo legislador como forma de conciliar interesses contrapostos: de um 
lado, o interesse do credor de ver a decisão que lhe foi favorável ser efetivada, 

malgrado esteja sujeita a ulterior confirmação; de outro, o interesse do devedor de que, 

diante da possibilidade de anulação ou reforma da decisão, seja-lhe assegurado o 
retorno ao estado anterior à execução, com reparação de danos eventualmente sofridos 

� sobretudo mediante a exigência de prestação de uma caução para a prática de atos 

que lhe sejam gravosos�329. 
 

 Em sentido similar, doutrina CASSIO SCARPINELLA BUENO: 

 

�Quando autorizada por força legal � vale dizer, tanto nas hipóteses dos incisos do art. 

520 como, também, nas hipóteses previstas na legislação processual civil extravagante 

�, a execução provisória será �execução� precipitada no tempo em que, normal e 
usualmente, deveria ocorrer, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que forma 

o título executivo. É um caso de antecipação da tutela executiva�
330. 

 

 Nessa seara, conforme se pode observar, �há, portanto, a formação e o desenvolvimento 

de relação processual executiva paralela e simultânea à relação de cognição�
331. 

 

 De todo modo, em virtude da preocupação do legislador com a situação do devedor � 

ainda não cristalizada �, foi estabelecido um procedimento diferenciado para a execução 

provisória, bem como a expressa responsabilidade objetiva do exequente que leva a cabo 

mencionada execução, questões essas que serão objeto de análise nos dois itens seguintes. 

 

 

3.1.1.2. Procedimento da execução provisória 

 

                                                           
329 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 196. 
330 Execução provisória e antecipação de tutela: dinâmica do efeito suspensivo da apelação e da execução 

provisória: conserto para a efetividade do processo. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 161. 
331 Nos termos da doutrina de TEORI ALBINO ZAVASCKI (in Processo de execução: parte geral. 3 ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 433). 
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 Nos exatos termos do quanto previsto no caput do artigo 475-O, do Código de Processo 

Civil, a execução provisória da sentença é realizada do mesmo modo que a definitiva, devendo 

ser observadas, entretanto, as peculiaridades constantes nos incisos do mesmo dispositivo legal.  

 

Um primeiro ponto que merece explícita consideração concerne ao fato de a instauração 

da execução provisória depender sempre de requerimento do credor
332, até mesmo porque o 

artigo 475-O, inciso I, do CPC, expressamente dispõe que a execução provisória corre por 

iniciativa do exequente333. Isso se deve até mesmo em virtude das consequências que advirão da 

execução provisória: responsabilidade objetiva, no caso de serem causados prejuízos ao devedor, 

devendo o exequente retornar a situação do executado ao status quo ante. Cabe, portanto, ao 

credor avaliar se a execução apresenta boas chances de êxito
334-335. 

 

 Sobreleva notar que o exequente, ao requerer o início da execução provisória, deverá 

instruir a petição com cópias das peças listadas no artigo 475-O, § 3°, do CPC
336-337, as quais 

poderão ser declaradas autênticas pelo advogado. São elas: sentença ou acórdão exequendo; 

certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas 

                                                           
332 Nesse sentido é a jurisprudência pátria exemplificada pelo seguinte julgado: �AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA, DE OFÍCIO. GARANTIA DO JUÍZO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. 

DISPENSA. ARTIGO 475. O, § 2º, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, DE 

OFÍCIO. Nos termos do inciso I, do art. 475-O, do CPC, a execução provisória depende de iniciativa e 

responsabilidade do exequente. Hipótese verificada nos autos. Decisão mantida. Agravo de instrumento 
manifestamente improcedente. Seguimento negado.� (TJRS; AI 70028185270; Primeira Câmara Especial Cível; Relª 

Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira; j. 21.07.2009; DOERS 28/07/2009; pág. 84; destaques nossos). 
333 A exigência de requerimento do credor para que se dê início à execução provisória é também prevista no Projeto 

do Código de Processo Civil (art. 506, I), ao se aduzir que �o cumprimento provisório da sentença (...) corre por 

iniciativa (...) do exequente�. 
334 FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA, RAFAEL 
OLIVEIRA (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 197). 
335 �Com efeito, a execução provisória da sentença é feita, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, nos 

termos do art. 475-0 do CPC. O risco de promovê-la é do credor, obrigado à reparação de danos, se a sentença vier a 

ser reformada, dependendo o levantamento de depósito em dinheiro de caução arbitrada pelo juiz (art. 475-0,1 e III)� 
(TJSP - Al n.º 492 178-4/0-00, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Eduardo Razuk, j. 23.10.2007). 
336 Esse expediente substituiu a antiga carta de sentença, que era notoriamente viciada pela demora na sua expedição 

bem como pelos entraves burocráticos dos cartórios. 
337 Essa mesma sistemática está mantida pelo Projeto do Novo Código Civil, que dispõe, in verbis: �Art. 508. O 

cumprimento provisório da sentença será requerido por petição acompanhada de cópias das seguintes peças do 

processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I � 
sentença ou acórdão exequendo; II � certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III � 
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pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e, facultativamente, outras peças necessárias. 

Não há necessidade de o advogado rubricar as peças uma a uma. Basta uma afirmação genérica 

de autenticidade na petição de requerimento de instauração da execução provisória. 

 

 Conforme sustenta CASSIO SCARPINELLA BUENO, �a falta de alguma das peças 

exigidas, assim como a sua não autenticação, não acarreta nenhuma nulidade. A falta pode e deve 

ser suprida, assim que constatada (...)�338-339. 

 

A exigência de juntada de peças decorre, por óbvio, do fato de estarem os autos principais 

no Tribunal, para julgamento do recurso sem efeito suspensivo interposto da decisão que se 

pretende executar provisoriamente. 

 

Há, porém, exceções à regra de autuação apartada da execução provisória. Isso porque, 

por exemplo, a execução da tutela antecipada se dá nos autos principais. Por outro lado, também 

a execução definitiva poderá não ocorrer nos autos principais, como no caso de execução 

definitiva da parte não apelada, que se dá em autos apartados. Dessa forma, �não há, pois, que 

estabelecer uma relação necessária entre execução definitiva-autos principais e execução 

provisória-autos suplementares�
340. 

 

Além da previsão expressa de responsabilidade objetiva do exequente, questão que será 

analisada com minúcias no tópico posterior (item 3.1.1.3, infra), dispõe-se que o levantamento de 

depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, a ser prestada 

                                                                                                                                                                                            
procurações outorgadas pelas partes; IV � decisão de habilitação, se for o caso; V � facultativamente, outras peças 

processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito�. 
338 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 195. 
339 Nesse sentido: �AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Necessidade de 

autenticação das peças que instruem a execução provisória (art. 475-O, §3º, CPC). (...) inexistindo prova ou alegação 

de prejuízo, havendo o cumprimento da finalidade, não resta configurada a nulidade apta a justificar a procedência da 

impugnação. Agravo a que se nega seguimento� (TJRS, A.I n.° 70044294445, Nona Câmara Cível, Rel. Marilene 

Bonzanini, j. 5.08.2011). 
340 FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 
OLIVEIRA (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 199). 
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nos mesmos autos (inciso III). Em seguida (parágrafo segundo), há previsão das hipóteses de 

dispensa de caução
341. 

 

 Quanto à caução na execução provisória, deverá ela ser idônea e suficiente, arbitrada de 

plano pelo juiz. Referida previsão legal visa a que sejam minorados possíveis danos causados ao 

executado, com a execução provisória. Como a legislação não especifica eventual limitação 

quanto ao tipo de caução, poderá ser ela real ou fidejussória342. 

  

 Tecendo considerações acerca dos requisitos da idoneidade e suficiência da caução, 

sustenta DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: 

 

�A idoneidade, apesar de se altamente subjetiva, não traz maiores dificuldades à 

análise, cabendo ao juiz apontar no caso concreto se a garantia prestada é séria o 

suficiente para fazer frente a um eventual prejuízo do executado, desempenhando 
concretamente o seu papel de garantia. A questão da suficiência já é um pouco mais 

complexa, considerando-se que o valor do eventual prejuízo é absolutamente ilíquido, 

não sendo possível no momento da concessão da caução já aferir quanto será o valor 

do futuro e eventual prejuízo do executado. Caberá ao juiz, dentro de certa 

razoabilidade, fazer uma previsão, estimando o valor dos eventuais danos a serem 

suportados pelo executado, ainda que tal tarefa se mostre significativamente difícil no 
caso concreto� 343-344. 

                                                           
341 No sentido do que determina a legislação pertinente, observe-se o seguinte julgado proveniente do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul: �AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. (...) PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR EM RAZÃO 

DE CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 475-O, III, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÕES 

PREVISTAS NO § 2º, INCISOS I E II, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. Segundo o nosso ordenamento 

jurídico, a regra é a exigência da caução para o levantamento da quantia depositada, nos termos do art. 475-O, III, do 
CPC. Entretanto, há exceções que devem ser comprovadas pelo postulante. No caso, a hipótese é de não liberação do 

valor depositado sem a prestação de caução, porque a parte exeqüente não comprovou a ocorrência das exceções 

previstas nodo art. 475-O, § 2º, incisos I e II, do CPC. Decisão mantida.� (5ª Câmara Cível, Relator Des. Gelson 

Rolim Stocker, AI nº 70044395762; j. 15.08.2011). 
342 Consoante esse entendimento, observe-se o teor do seguinte julgado: �Sem prejuízo, determina-se a prestação de 

caução real ou fidejussória, de modo a servir de contracautela, no tocante à parte controversa. A caução deverá ser 

reduzida a termo nos autos em 30 dias após a intimação deste julgado, cabendo ao Juízo "a quo" resolver acerca das 

questões incidentes, em especial sobre a idoneidade da garantia� (TJSP - A.I. nº 0129411-19.2011.8.26.0000, 29ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Reinaldo Caldas, j. 26/10/2011). 
343 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 906. 
344 No mesmo sentido, foi o entendimento da jurisprudência no seguinte julgado: �AGRAVO. Negativa de 
seguimento a agravo de instrumento mediante decisão monocrática. Execução provisória. Caução idônea. 

Inteligência do art. 475-O, III, do CPC. É o juiz quem tem de arbitrar qual espécie de caução entende ser idônea, no 

caso. A idoneidade é subjetiva e será observada de acordo com o caso concreto, levando-se em conta aspectos como 
a liquidez do objeto dado em garantia, o tipo de obrigação, o valor que pretende ser levantado, as condições 
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Por ilustração, a jurisprudência entendeu, certa feita, como caução idônea o �precatório 

requisitório de valor suficiente�
345. 

 

Como bem asseverado em julgado proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, 

 

�o oferecimento da caução, nas execuções provisórias tem por escopo assegurar 

eventuais prejuízos causados à parte submetida ao processo executivo, de tal modo que 

o valor da garantia não guarda relação com o valor da execução, mas sim com os 

prejuízos que o executado venha a sofrer. Assim, a caução deverá ser prestada de modo 

que seja suficiente para reparar eventual prejuízo que venha suportar a recorrente e 

apto à garantia da execução�
346. 

 

Igualmente, não vislumbramos possibilidade de a caução ser determinada de ofício pelo 

juiz, por se tratar de medida que beneficia única e exclusivamente o executado, que deverá ter a 

iniciativa de proceder ao devido requerimento347-348. Ademais, o direito a ser acautelado é 

disponível, o que gera a impossibilidade de atuação oficiosa do juiz
349-350. 

 

Por ser providência cabível para garantir os atos de levantamento de dinheiro ou alienação 

de propriedade, entendemos que só se pode exigir a caução no momento em que esses atos forem 

                                                                                                                                                                                            
econômicas das partes, dentre outros. Negado provimento. Unânime� (TJRS; AG 246287-47.2011.8.21.7000; 
Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos; j. 20.07.2011; DJERS 27/07/2011). 
345 TJPR, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Rafael Augusto Cassetari, AI nº 381.098-4, j. 16.05.2007. 
346 AI 70043068295, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, j. 11.08.2011. 
347 Corroborando tal entendimento, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sustenta que �a novidade advinda 

da Lei 11.232/2005, ao prever que a caução seja arbitrada de plano pelo juiz, não deve, portanto, ser interpretada 
como a possibilidade de sua determinação de ofício do juiz, o que feriria o princípio dispositivo, plenamente 

aplicável o caso concreto� (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 907). 
348 No mesmo sentido é o posicionamento de CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso sistematizado de Direito 

Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 187) e de RONALDO 
CRAMER (in A nova execução provisória. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 468-469). 
349 Conforme intelecção de ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 375). 
350 Em sentido contrário, entendendo pela possibilidade de que o juiz determine de ofício a prestação de caução, é a 

lição de SÉRGIO SHIMURA (in A execução da sentença na reforma de 2005 (Lei 11.232/2005). In: Wambier, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução civil de títulos judiciais � Lei 11.232/2005. v. 
3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 578). 
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iminentes351, não havendo necessidade de se caucionar o juízo quando do requerimento de início 

da execução provisória
352. 

 

 Pertinentes são as observações de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, quando pondera 

que: 

 

�não se exigirá a caução quando a execução provisória não importar em risco algum 

para o executado. A contracautela justifica-se pelo risco que a cautela traz e sem risco 
ela não tem razão de ser, porque todas as medidas processuais se condicionam ao 

requisito da necessidade concreta, sem cuja presença não deve o juiz concedê-las e não 

tem a parte o poder de exigi-las�353. 
 

 Vale dizer, ainda, com CASSIO SCARPINELLA BUENO, que: 

 

�robustece a necessidade de o executado requerer que a caução seja prestada pelo 

exequente, demonstrando a iminência de algum prejuízo ou de algum risco que está a 

sofrer. (...) Sem �risco processual� (sem iminência de dano ou de ameaça a direito do 

executado) não há razão para exigir caução do exequente. 
 
(...) é importante (...) que tal exigência dê-se apenas e tão somente quando for 

claramente constatável a ocorrência de algum dano para o executado. Não antes, 

porque desnecessária. Não depois, porque inócua se tomada a destempo�
354. 

 

 No que tange à necessidade de demonstração de risco pelo executado, cumpre verificar o 

entendimento esposado pela Décima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, no seguinte julgado: 

 

                                                           
351 Nesse sentido: �AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - FIXAÇÃO DE CAUÇÃO 

IDÔNEA - Tratando-se de execução provisória de sentença, o processo pode e deve desenvolver-se normalmente, 
independentemente da prestação da caução ou entrega de dinheiro, pois até esse momento processual o executado 

não fica exposto a risco de perda da posse do bem, ou a entrega de numerário ao credor, de sorte que só a partir dessa 

oportunidade torna-se exigível a prestação da caução. Recurso provido� (TJSP � A.I n.º 9039311-69.2005.8.26.0000, 
3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Antonio Maria, j. 29.06.2006). 
352 Na mesma esteira, FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA, 
RAFAEL OLIVEIRA (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 

203); DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 

2011, p. 905). 
353 Execução provisória de mandado de segurança. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1986, p. 470. 
354 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 188. 
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�EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COBRANÇA 

DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Pendência de recurso sem efeito suspensivo 

que não impede execução provisória nos próprios autos. Apresentação de cálculos pelo 

credor. Regularidade. Compensação. Inadmissibilidade. Caso em que o crédito é de 

titularidade do advogado e não se confunde com débitos de seu patrono. Caução 

necessária apenas no caso de risco para o patrimônio do devedor. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação improvida�
355. 

 

 Caso interessante foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde se analisou 

o risco na hipótese concreta examinada. In verbis: 

 

�AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. Execução provisória diante da existência de agravo no Superior Tribunal 

de Justiça contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Execução provisória que 

se faz na mesma forma da definitiva e corre por conta e risco do exeqüente. Caução 

exigida pelo juízo a quo, que somente deve ser dispensada quando não houver risco de 

difícil ou incerta reparação, o que não se verifica in casu, uma vez que pretende a 

agravante reintegrar-se na posse de um imóvel comercial. Recurso a que se nega 
provimento�356. 

 

 As hipóteses que autorizam a ordem de prestação de caução, em uma execução provisória, 

são tipicamente verificáveis em execuções de pagar quantia certa. Assim, tanto o levantamento de 

depósito em dinheiro quanto a prática de atos que importem alienação de propriedade são 

momentos exclusivos dessa forma de execução. Nas execuções de fazer e não fazer e de entrega 

de coisa, tais atos não existem até mesmo porque não existe penhora. Nessas execuções, somente 

se pode cogitar da terceira hipótese para a exigência de caução, qual seja, a prática de atos dos 

quais possa resultar grave dano ao executado357-358. 

 

                                                           
355 Apelação 9226692-31.2002.8.26.0000; Ac. 5314829; Rel. Des. José Tarcisio Beraldo; j. 10.08.2011; DJESP 
22.08.2011. 
356 TJRJ; AI 0030691-46.2010.8.19.0000; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; j. 
12.07.2011; DORJ 22/07/2011; pág. 229; destaque nosso. 
357 Conforme lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São 

Paulo: Método, 2011, p. 905). 
358 Ocorrerão mudanças na sistemática da prestação de caução, em caso de aprovação do Projeto do Novo Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 506, IV, também dependem de caução os atos que importem transferência de 

posse. Tal dispositivo apresenta a seguinte redação: �o levantamento de depósito em dinheiro, a prática de atos que 

importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado 

dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos�. 
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 Prevalece na doutrina o entendimento segundo o qual se vislumbra no mencionado 

instituto a natureza de uma contracautela
359, ou seja, cautela contra o perigo oriundo da execução 

provisória, ou, ainda, cautela da cautela. 

 

 Esse é o posicionamento da jurisprudência pátria, como se pode verificar do seguinte 

julgado ilustrativo: 

 

�A caução possui, tanto no procedimento cautelar como na execução provisória, uma 

única e idêntica função: reparar os prejuízos causados pela efetivação de medidas 

executivas. Assim, mediante a contracautela, 'o juiz estabelece um completo e 
eqüitativo regime de garantia ou prevenção, de sorte a tutelar bilateralmente todos os 

interesses em risco'�360-361. 
 

 Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê expressamente em quais situações 

poderá ser dispensada a prestação de caução pelo exequente, nas execuções provisórias. 

 

 Uma primeira consideração que merece ser feita decorre do fato de que a eventual 

dispensa de caução não acarreta alteração na natureza do título executado. Ou seja, não deixará a 

execução de ser provisória, com todos os demais requisitos que lhe são inerentes 

(responsabilidade objetiva, possibilidade de reforma, dentre outros). Apenas ocorre, nessas 

hipóteses, a dispensa de garantia do juízo. 

 

 Assim, as duas primeiras hipóteses de dispensa de caução advêm de casos de natureza 

alimentar362 ou decorrentes de ato ilícito, e para ambas se exige a cumulação de outros dois 

                                                           
359 Esse é o posicionamento de CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Execução provisória e antecipação de tutela: 
dinâmica do efeito suspensivo da apelação e da execução provisória: conserto para a efetividade do processo. São 

Paulo: Saraiva, 1999, p. 186) e FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO 
BRAGA, RAFAEL OLIVEIRA (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 

2011, p. 203). 
360 TJMG; AGIN 1.0514.08.033081-4/0011; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; j. 23.10.2008; 
DJEMG 10/11/2008. 
361 Mencionando expressamente a natureza de contracautela da caução, ver acórdão proferido pelo TRF 2ª Região; 

AG 2010.02.01.010558-0; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Reis Friede; DEJF2 25/11.2010. 
362 Em julgado recente, decidiu-se que �tampouco se pode cogitar de prestação da caução prevista no artigo 588 do 

Código de Processo Civil, porquanto o crédito executado possui natureza alimentar� (TJSP - APELAÇÃO Nº 

9220173-40.2002.8.26.0000 5ª Câmara de Direito Público, Rel. Fermino Magnani Filho, j. 26/09/2011). 
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requisitos: limite de sessenta vezes o salário mínimo
363 e prova da situação de necessidade do 

exequente. 

 

 A segunda hipótese decorre dos casos de execução provisória em que penda agravo de 

instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, salvo quando 

dessa dispensa puder resultar riscos de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 

  

 Interessantes ponderações são feitas por FREDIE DIDIER JR., LEONARDO 

CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA no sentido de que 

há situações em que a parte vencedora não tem condições financeiras de prestar caução, como, 

por exemplo, o beneficiário de justiça gratuita. No entanto, não é a simples situação de 

hipossuficiência econômica que poderia gerar a liberação da caução, sob pena de adotarem-se 

�medidas assistencialistas ou paternalistas em seu favor, com o dinheiro do devedor, onerando-o 

com risco de prejuízo irreparável�. Assim, concluem referidos doutrinadores que:  

 

�cabe ao magistrado, à luz do postulado da proporcionalidade, ponderar os interesses 
em jogo: de um lado, o direito do credor a uma tutela efetiva (considerando suas 
chances de êxito final), ao acesso à justiça e ao devido processo legal; de outro, o 
direito do devedor à preservação de seu patrimônio material e à segurança jurídica. Só 

então, poderá decidir se dispensa ou não a caução. Dará, com isso, uma interpretação 

teleológica ao art. 475-O, III, atentando para sua finalidade real�364. 
 

 Tem-se, portanto, como notoriamente complexa a problemática envolvida na exigência ou 

dispensa de caução para o prosseguimento da execução provisória. É preciso, pois, atentar para as 

peculiaridades do caso concreto365. 

                                                           
363 Como bem doutrina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, �o valor de 60 salários-minimos não diz 

respeito ao valor mensal dos alimentos, mas à totalidade do que poderá ser entregue ao exequente sem a prestação de 

caução� (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 908). 
364 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 206. 
365 O Projeto do Código de Processo Civil prevê modificações quanto às hipóteses de dispensa da caução, em sede de 

execução provisória, consoante artigo 507, in verbis: �A caução prevista no inciso IV do art. 506 poderá ser 

dispensada nos casos em que: I � o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II � o credor 
demonstrar situação de necessidade; III � pender agravo de admissão no Supremo Tribunal Federal ou no Superior 

Tribunal de Justiça; IV � a sentença houver sido proferida com base em súmula ou estiver em conformidade com 

acórdão de recursos extraordinário e especial repetitivos ou firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa manifestamente resultar 
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 De mais a mais, importante salientar que a doutrina pátria é unânime no entendimento 

segundo o qual, em sede de execução de título extrajudicial, �tratando-se de execução provisória, 

por óbvio aplicar-se-á o regime traçado no artigo 475-O�366. Entende-se que o procedimento 

previsto de forma expressa para o cumprimento provisório de sentença igualmente se aplica às 

execuções de título extrajudicial. Assim, �o art. 587, portanto, apenas trouxe situações em que a 

execução provisória ou definitiva advém de título extrajudicial. Contudo, ocorrendo provisória, 

as diretrizes envolvendo caução, responsabilidade objetiva e etc., são amparadas pelo art. 475-O 

do CPC�367. 

 

 Sobre a aplicação subsidiária do cumprimento de sentença na execução por título 

extrajudicial e vice-versa, previstas nos artigos 598 e 745-A, ambos do Diploma Processual, 

sustenta pertinentemente ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN, em notas 

conclusivas de seu artigo, que: 

 

�2. Os requisitos para a aplicação subsidiária de uma regra são: (a) inexistir no sistema 

ou microssistema primário uma solução para a questão perquirida; (b) não ocorrer 

nenhuma incompatibilidade entre a regra importada e outra existente no sistema ou 
microssistema primário, ou mesmo com seus princípios. 
 
3. Os artigos 598 e 745-A do Código de Processo Civil criaram uma via subsidiária de 

mão dupla, por intermédio da qual é possível aplicar regras do cumprimento de 
sentença na execução do título extrajudicial e vice-versa, desde que respeitados os 
requisitos indicados na conclusão de n. 2�

368. 
 

 Inteiramente aplicáveis referidas premissas à hipótese em tela, empregando-se, pois, o 

regime do artigo 475-O, do CPC, às execuções provisórias de título extrajudicial. 

 

                                                                                                                                                                                            
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação�. Note-se que para a hipótese de crédito de natureza alimentar 

(inciso I), não há qualquer outra exigência para a dispensa de caução, apenas a natureza do crédito. 
366 Nos termos da doutrina de ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 366). 
367 JOSÉ HENRIQUE MOUTA (in Alterações no processo de execução de pagar quantia. In: Góes, Gisele; Dias, 

Jean Carlos; Mouta, José Henrique (coord.). A nova execução por quantia certa, súmula vinculante, processo 

eletrônico e repercussão geral. Salvador: Podivm, 2009, p. 127). 
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 Ainda na seara do procedimento inerente à execução provisória, questão tormentosa e 

árdua advém do exame da aplicabilidade da multa do artigo 475-J, do Código de Processo 

Civil369, às execuções de títulos ainda não confirmados pelos órgãos superiores.  

 

Pode-se dizer que há uma divisão da doutrina pátria quanto à aplicabilidade ou não da 

multa prevista no artigo 475-J, do CPC, às hipóteses de execução provisória. 

 

Para a corrente que defende o cabimento da mencionada multa nessa seara, entende-se 

pela aplicação do disposto no caput do artigo 475-O, do Código de Processo Civil, o qual 

preceitua que a execução provisória da sentença é realizada do mesmo modo que a definitiva. 

Logo, em sendo a multa de 10% cabível nas execuções definitivas, sê-lo-ia igualmente nas 

provisórias. 

 

 Nesse sentido é a doutrina de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ 

ARENHART: 

 

�Se a sentença, no caso em que o recurso não é recebido com efeito suspensivo, produz 

efeitos imediatos, o prazo de quinze dias para o devedor cumpri-la corre a partir do 
momento em que o advogado é dela intimado, o que ocorre com a sua publicação no 

Diário de Justiça. (...) 
 
Não realizado o pagamento no prazo, aplica-se o art. 475-J do CPC, devendo o 
�montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de dez por cento�. Não 

há sentido em não admitir a incidência da multa na pendência do recurso, quando se 

está ciente de que o seu objetivo é dar efetividade à condenação e de que já passou a 

                                                                                                                                                                                            
368 Aplicação subsidiária do cumprimento de sentença na execução por título extrajudicial e vice-versa (arts. 475-R e 
598 do CPC). In: Shimura, Sérgio; Bruschi, Gilberto Gomes (coord.). Execução civil e cumprimento de sentença. V. 
3. São Paulo: Método, 2009, p. 68. 
369 Trata-se de problemática extremamente relevante aquela atinente à natureza jurídica da multa de 10% prevista no 

artigo 475-J, do CPC. Sobre referida celeuma é de se consultar, por todos, RODRIGO D�ORIO DANTAS DE 
OLIVEIRA (in Reflexões sobre a natureza jurídica da multa do art. 475-J do CPC. In: Shimura, Sérgio; Bruschi, 

Gilberto Gomes (coord.). Execução civil e cumprimento de sentença. V. 3. São Paulo: Método, 2009, p. 651-659). A 
despeito do posicionamento, que pode se dizer majoritário, no sentido de entender tal multa de caráter coercitivo, 
vislumbramos também um caráter punitivo quando de sua aplicação. No nosso sentir, portanto, a multa do artigo 

475-J, do CPC, apresenta dupla natureza: coercitiva e sancionatória ou punitiva, tal como doutrinam FREDIE 

DIDIER JR. e DANIELE ANDRADE: �a multa, ao contrário das astreintes, possui natureza não só coercitiva, mas 

também punitiva, em virtude do inadimplemento da obrigação reconhecida na sentença ou acórdão� (in Execução 

provisória e a multa prevista no art. 475-J do CPC. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim 
(coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 206-207). 
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época em que se cometia o equivoco de subordinar o efeito sentencial à coisa julgada 

material. 
 
Assim, exatamente porque a execução está autorizada, o autor poderá requerer a 

execução da condenação provisória acrescida do valor da multa (...)�
370. 

 

Mesmo entendimento apresenta CASSIO SCARPINELLA BUENO, apenas diferindo no 

que concerne ao termo inicial para a incidência da multa de 10%: 

 

�Justamente porque não se pode recusar ao executado ciência de que o exequente 

pretende �executar�, mesmo que �provisoriamente�, é que há espaço de sobra para 

incidência da multa referida pelo art. 475-J. É a partir desta ciência que o prazo de 

quinze dias fluirá para que o pagamento do valor devido seja efetuado sob a multa de 

10% a que se refere o caput do dispositivo�371. 
 

 Mencionado doutrinador traz argumentos eloquentes em defesa da incidência da multa do 

artigo 475-J, do Código de Processo Civil, quais sejam: não haver qualquer dúvida acerca da 

eficácia da decisão executada provisoriamente, devendo ser observadas as mesmas diretrizes do 

modelo executivo dos títulos definitivos; não haver nada de �provisório� na denominada 

�execução provisória�, existindo, sim, ao contrário, uma execução imediata ou antecipada. 

Conclui referida explanação afirmando que assim deve ser �até como forma, vale o destaque 

expresso, rente à realização concreta do �modelo constitucional do direito processual civil, de 

incrementar o respeito e a observância das decisões proferidas pelos juízes de primeira instância 

(...) sem prejuízo do segmento recursal�
372-373. 

 

 Apresentam idêntico posicionamento ARAKEN DE ASSIS, sustentando que, 

�mostrando-se exigível o provimento exequível, incidirá o executado na multa do art. 475-J, 

                                                           
370 Processo de Execução, v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 366. 
371 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 180. 
372 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 180-185. 
373 Verificar, do mesmo doutrinador, dois textos específicos quanto à multa do artigo 475-J, do CPC, os quais tratam 
igualmente do seu cabimento na senda da execução provisória (Variações sobre a multa do caput do art. 475-J do 
CPC na redação da Lei 11.232/2005. In: Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova 

execução civil de títulos judiciais � Lei 11.232/2005. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 149-158; e, 
ainda, Novas variações sobre a multa do art. 475-J do CPC. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65-79). 
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caput, não cumprindo espontaneamente o comando judicial líquido no prazo de quinze dias�
374, e 

RODRIGO BARIONI, ao defender que �iniciada a execução provisória da sentença, a 

requerimento do credor, o não-pagamento do débito no prazo de quinze dias ensejará a aplicação 

da multa de 10% sobre o débito�
375-376-377. 

 

 Mesmo reconhecendo os excelentes argumentos da referida corrente, entendemos de 

forma diversa, no sentido da não aplicabilidade da multa prevista no artigo 475-J, do Código de 

Processo Civil, às execuções provisórias. 

 

 O referido artigo apresenta a seguinte redação: 

                                                           
374 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 372. 
375 Cumprimento de sentença: primeiras impressões sobre a alteração da execução de títulos judiciais. In: Wambier, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução civil de títulos judiciais � Lei 11.232/2005. v. 
3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 535. 
376 Na mesma esteira dos posicionamentos anteriores, são as ponderações de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 
LUCON, aduzindo que, �no momento em que a obrigação líquida e certa se tornar exigível, em execução provisória 

ou definitiva, deseja o legislador que o executado espontaneamente a cumpra� (In Títulos executivos e multa de 

10%. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda 
Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 992); GUILHERME RIZZO AMARAL, no sentido de que �ao franquear ao credor a 

possibilidade de requerer não apenas o cumprimento provisório, mas também a execução provisória do julgado, a lei 

reconhece a mesma exigibilidade às sentenças e acórdãos com ou sem trânsito em julgado, modificando-se apenas as 
garantias necessárias para o desenvolvimento do procedimento expropriatório. (...) Daí porque a multa de 10%, 

constante do artigo 475-J, se aplica também caso o devedor desatenda à intimação para cumprir a sentença em sede 

de cumprimento provisório� (in Cumprimento e execução da sentença sob a ótica do formalismo-valorativo. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p.214-216). 
377 Por seu turno, RODRIGO DA CUNHA LIMA FREIRE igualmente sustenta que: �Com respeito às opiniões em 

contrário, não vejo como negar a aplicação do disposto no caput do art. 475-J do CPC à execução provisória, pois o 
cumprimento voluntário e provisório da sentença não implicará preclusão lógica ou aquiescência à decisão� (in O 
início do prazo para o cumprimento voluntário da sentença e a multa prevista no caput do art. 475-J do CPC. In: 
Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim 

(coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 251); MIRNA CIANCI e RITA QUARTIERI entendem que, �tendo início o cumprimento de 

sentença em sede provisória ou definitiva, a requerimento do credor e não de modo automático, incidirá a multa, 

posto que � não é demais repetir �, atuante em desfavor do exequente a responsabilidade objetiva� (in O art. 475-J do 
CPC. Análise crítica da evolução jurisprudencial. In: Shimura, Sérgio; Bruschi, Gilberto Gomes (coord.). Execução 

civil e cumprimento de sentença. V. 3. São Paulo: Método, 2009, p. 542); RONALDO CRAMER vem no sentido de 

que �não há nenhum motivo para apequenar a execução provisória e vê-la como um instituto menor do que a 
execução definitiva, a fim de justificar o afastamento da multa de 10%� (in A nova execução provisória. In: Bueno, 
Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008, p. 470) e FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT conclui que �a multa do art. 475-
J incide na execução provisória com as adaptações impostas pelo art. 475-O entre as quais destaco: (a) a necessidade 
de requerimento do credor para que se inicie a execução provisória (inc. I); (b) a fluência do prazo corre a partir da 

ciência do interessado do requerimento de execução provisória, através de intimação na pessoa de seu advogado� (in 
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�Art. 475-J - Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada 

em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e 
observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora 

e avaliação�. 
 

 O primeiro ponto que embasa a defesa da inaplicabilidade da mencionada multa às 

execuções provisórias reside na necessidade de que haja tecnicamente um �devedor, condenado 

ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação�
378. Na execução provisória, não 

verificamos a existência de plena condenação, ainda que inegavelmente seja a decisão 

executável. Isso porque o ordenamento processual concede ao litigante utilizar os meios recursais 

pertinentes, o que mantém a questão sub judice. Somente com o trânsito em julgado pode-se falar 

efetivamente em condenação
379. 

 

 Assim, enquanto houver discussão acerca do título exequendo, não se pode falar em 

condenação ou mesmo em inadimplemento que gere a incidência da multa. 

 

 Neste sentido, sustenta SIDNEY PALHARINI JÚNIOR que: 

 

�Não se pode fechar os olhos à condição determinada pela lei para a incidência da 

multa, mais precisamente, para o início da contagem do prazo para pagamento sob 

pena de incidência de multa, qual seja a situação de condenado do devedor. 
 
(...) 
 
Ao exigir o art. 475-J que o devedor esteja condenado, acabou por limitar a 
possibilidade de incidência da multa em questão somente às hipóteses de execução 

definitiva, uma vez que, antes do trânsito em julgado da sentença, não há que se falar 

                                                                                                                                                                                            
Sistemática atual da execução provisória. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 190). 
378 Destaque nosso. 
379 Poder-se-ia utilizar, como analogia, o quanto previsto no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o 

qual �ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória�. Por óbvio, que se 

trata essa hipótese de matéria penal e não cível. De toda sorte, a ideia de condenação é, no nosso entender, matéria 

efetivamente vinculada à noção de trânsito em julgado. 
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que o devedor esteja, efetivamente, condenado, considerando-se a abrangência do 

conceito do devido processo legal�380. 
 

 Ainda mais enfático é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 

 

�A multa em questão é própria da execução definitiva, pelo que pressupõe 

sentença transitada em julgado. Durante o recurso sem efeito suspensivo, é 

possível a execução provisória, como faculdade do credor, mas inexiste, ainda, a 

obrigação de cumprir espontaneamente a condenação para o devedor. Por isso não 

se pode penalizá-lo com a multa pelo atraso naquele cumprimento�381. 
 

 Ademais, o artigo ora analisado prevê a hipótese do devedor que não efetue o pagamento 

de quantia certa no prazo de quinze dias. Inferimos da assinalada previsão notória 

incompatibilidade com o instituto da execução provisória, uma vez que, pelo fato de o pagamento 

ser modalidade de extinção da obrigação, traduz-se em ato incompatível com a intenção de 

recorrer. A situação do devedor que paga, ou seja, de quem cumpre voluntariamente uma 

obrigação, não se coaduna com sua vontade de manter-se discutindo o título provisoriamente 

formado. Trata-se efetivamente de hipótese de preclusão lógica
382. 

 

 Idêntico é o posicionamento de SIDNEY PALHARINI JÚNIOR: 

 

�Não se trata de depósito garantidor da execução e sim de efetivo pagamento, com o 

intuito único de abreviar a entrega da prestação jurisdicional ao credor. 
 
(...) 
 

                                                           
380 Algumas reflexões sobre a multa do art. 475-J do CPC. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; 

Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor 
Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 274-275. 
381 Curso de direito processual civil. v. II. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 48. 
382 FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 
OLIVEIRA doutrinam que: �Sucede que a norma inserta na primeira parte do caput do art. 475-J visa a que o 
devedor cumpra, sem mais delongas, o comando judicial, de modo a impedir a incidência da multa; exige-se, pois, o 
pagamento, que remete à idéia de extinção da obrigação. O problema é que, uma vez provocado o reexame da 

matéria mediante a interposição de recurso, ainda que sem efeito suspensivo, a obrigação ainda não está revestida de 

certeza jurídica, não podendo funcionar a multa como instrumento para coagir o devedor a extingui-la, mediante o 
cumprimento voluntário da prestação pecuniária certificada na decisão exeqüenda. Ocorrendo pagamento, não há 

como subsistir o recurso interposto. É forçosa a sua inadmissibilidade. Não mais existe obrigação a discutir. 

Reconheceu-se a procedência do pedido (art. 269, II, do CPC)� (in Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 

3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 527). 
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O pagamento, à evidência, é ato incompatível com a impugnação apresentada, 

retirando do recurso interposto o seu objeto. Por outro lado, o não pagamento não pode 

determinar a incidência da multa em referência, pois o devedor não poderá ser 

penalizado pela opção que fez de recorrer, sem que isto não signifique inobservância 

ao devido processo legal�383-384. 
 

 Repelimos, outrossim, a ideia de que possa ser realizado depósito judicial do montante 

devido, para que se evite a incidência na multa do artigo 475-J, CPC. Esse dispositivo legal 

exige, como visto, pagamento e não simplesmente depósito do respectivo valor. Repise-se: pelo 

conteúdo do artigo em comento, para que não seja aplicada a multa de 10%, deverá o devedor 

pagar o montante devido. Não bastam, pois, seu simples depósito
385 ou prestação de caução. 

 

Diverso não é o raciocínio de FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA 

CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA: 

 

�Assim, não prospera o argumento de que o executado deve prestar caução ou 
depositar a quantia devida � ou, ainda, apresentar fiança bancária, (...), apenas com o 
intuito de repelir a aplicação da multa, esclarecendo aos órgãos a quo e ad quem que 
pretende esperar o julgamento recursal (para não caracterizar a prática de �ato sem 

reserva�, a que alude o parágrafo único do art. 503). Isso não é pagamento, 

adimplemento, cumprimento voluntário. É apenas garantia do juízo. É oferecer 

dinheiro à penhora. Não atende ao quanto estatuído no art. 475-J, caput, primeira parte, 
segundo o qual o pagamento é o único ato do devedor capaz de dispensar a multa de 

10% (dez por cento). 
 
(...) 
 
Desse modo, é imperioso distinguir as situações: cumprir a sentença é remir a dívida, 

obstando a instauração da fase executiva, que pressupõe o inadimplemento; prestar 

caução, depositar o dinheiro ou apresentar carta de fiança bancária são condutas que 

não impedem a execução, ao contrário, �garantem-na�, pois a penhora recairá sobre tais 

garantias. Há, pois, uma incompatibilidade lógica na aplicação da multa do art. 475-J 
na execução provisória�

386. 
 

                                                           
383 Algumas reflexões sobre a multa do art. 475-J do CPC. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; 

Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor 
Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 275. 
384 Mesma observação é pontuada por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Curso de direito processual civil. v. 
II. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 48-49). 
385 Em sentido contrário, defendendo o �pagamento com reserva�: TESHEINER, José Maria. (in É possível a 

aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC na execução provisória? Revista Brasileira de Direito Processual, 

n. 67, julho/setembro 2009, Belo Horizonte: Fórum. p. 214). 
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 Em igual sentido, PEDRO DA SILVA DINARMARCO, defendendo a inaplicabilidade da 

multa, em questão, na hipótese de execução provisória, mesmo com a eventual prestação de 

garantia, argumenta que: 

 

�há uma incompatibilidade insuperável a impedir a imposição de multa nesse caso: de 

um lado, na execução provisória o devedor não realiza o pagamento da dívida, com 

imediata transferência de titularidade do dinheiro, mas apenas a garantia do juízo 

(ainda que eventualmente o credor possa levantar o dinheiro, com ou sem caução); e, 

do outro lado, a multa do art. 475-J visa a estimular o pagamento definitivo do credor e 
não apenas a garantia do juízo. Assim, apenas quando houver trânsito em julgado 

daquela condenação provisoriamente executada é que o devedor-condenado terá o 

prazo de 15 (dias) para pagar a dívida, sob pena de multa�
387. 

 

 Outro forte argumento que ampara o posicionamento ora defendido advém da aplicação 

das teorias referentes ao termo inicial para a incidência da multa do artigo 475-J do CPC na 

execução definitiva. Ora, conforme cediço, referido dispositivo legal foi omisso quanto ao termo 

inicial para a incidência da multa (inclusive no que pertine à execução definitiva). Dentre as 

fortes correntes doutrinárias e jurisprudenciais, destacam-se duas: uma que entende iniciar-se o 

prazo para pagamento em quinze dias, na data do trânsito em julgado da decisão, e outra que 

vislumbra o termo inicial na data do �cumpra-se� da decisão transitada em julgado pelo juiz de 

primeiro grau388. De qualquer forma, ambas as teorias pressupõem a existência de trânsito em 

julgado para que incida a multa do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Não vislumbramos 

possibilidade, portanto, de prescindir dessa exigência, qual seja, a existência de trânsito em 

julgado, para entender pela aplicabilidade da multa também em sede de execução provisória. 

 

 Ratificando referida posição, doutrina EDUARDO JOSÉ DA FONSECA COSTA que a 

interpelação para o pagamento no prazo de quinze dias, sob pena da multa de 10%, só pode ser 

realizada sob as seguintes condições: (i) trânsito em julgado da sentença condenatória; (ii) baixa 

                                                                                                                                                                                            
386 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 527-528. 
387 A polêmica multa do art. 475-J do CPC. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 413-414. 
388 Nesse sentido, vislumbre-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: �ART. 475-J DO 
CPC. MULTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Após a baixa dos autos à origem e aposição do �cumpra-se� 
pelo juízo processante da execução, a imposição da cominação de 10% (dez por cento) sobre o montante da 
condenação, prevista no art. 475-J do CPC, depende do trânsito em julgado da sentença e da respectiva intimação da 
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dos autos à instância de origem. �Isso implica em dizer que a multa processual moratória não se 

aplica ao âmbito da execução provisória, visto que, aqui, nenhuma dessas condições se encontra 

implantada: ainda pende de julgamento recurso desprovido de efeito suspensivo e a execução se 

vê processada em carta de sentença�
389. 

 

 Neste sentido, recentemente, em julgamento realizado em 7 de maio de 2009, a Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou a questão da incidência da multa do artigo 475-J 

do CPC, na execução provisória, nos autos do Recurso Especial nº 1.100.658-SP (2008/0236605-

3). Naquela oportunidade, ainda não tinha havido decisão da Corte Especial daquele órgão sobre 

a matéria, e o relator Ministro Humberto Martins proferiu excelente voto, acatado unanimemente 

pela Turma. A decisão restou assim ementada: 

 

�EMENTA 
 
PROCESSUAL CIVIL � MULTA DO ART. 475-J DO CPC � INCIDÊNCIA NA 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA � IMPOSSIBILIDADE � INCOMPATIBILIDADE 
LÓGICA � NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. 
 
1. O artigo 375-J, com redação dada pela Lei n. 11.232/2005, foi instituído com o 

objetivo de estimular o devedor a realizar o pagamento da dívida objeto de sua 

condenação, evitando assim a incidência da multa pelo inadimplemento da obrigação 

constante do título executivo. 
 
2. A execução provisória não tem como escopo primordial o pagamento da dívida, mas 

sim de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução. 
 
3. Compelir o litigante a efetuar o pagamento sob pena de multa, ainda pendente de 
julgamento o seu recurso, implica em obrigá-lo a praticar ato incompatível com o seu 

direito de recorrer (art. 503, parágrafo único do CPC), tornando inadmissível o recurso. 
 
4. Por incompatibilidade lógica, a multa do artigo 475-J do CPC não se aplica na 

execução provisória. Tal entendimento não afronta os princípios que inspiraram o 

legislador da reforma. Doutrina. 
 
Recurso especial provido�. 

 

                                                                                                                                                                                            
parte, na pessoa do seu advogado� (REsp nº 940.274/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJ 

31.5.2010). 
389 É possível a aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC na execução provisória? Revista Brasileira de 

Direito Processual, n. 67, julho/setembro 2009, Belo Horizonte: Fórum. p. 217. 
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O voto proferido pelo relator faz interessante análise da questão utilizando todas as 

técnicas interpretativas. Do ângulo da técnica gramatical, o relator defende que: 

 

�(...) verifica-se que o dispositivo em comento utiliza dos termos �condenado� e 

�condenação�. Com efeito, numa perspectiva do devido processo legal em seu aspecto 

substantivo (substantive due process), não nos parece que, enquanto estiver pendente o 
julgamento do recurso, possa o litigante ser penalizado por multa pelo descumprimento 
da sentença, sobretudo porque é o próprio ordenamento jurídico quem lhe assegura os 

meios recursais pertinentes para insurgir-se contra essa decisão�. 
 

 Deveras, tal e qual o entendimento esposado pelo Ministro Humberto Martins, não 

verificamos na situação daquele que é potencialmente executável de forma provisória, � ou seja, 

daquele em face de quem foi proferida uma decisão contra a qual cabe recurso sem efeito 

suspensivo �, a qualidade de condenado, para os fins do artigo 475-J, CPC. Assim, se a lei está 

punindo o inadimplemento, não se pode dizer que inadimplemento houve no caso em tela. 

 

No que concerne à previsão de pagamento pelo devedor, tece os seguintes comentários o 

relator do acórdão, ora analisado: 

 

�Pagamento é instituto de direito material que repercute na esfera processual, nos 

termos do art. 708 do CPC. À luz do direito material, pagamento é modalidade de 

extinção da obrigação (arts. 304 a 359 do Código Civil) (...). 
 
Ocorre que, na execução provisória o devedor não realiza o pagamento da dívida, mas 

a garante. Somente eventualmente pode o credor levantar o dinheiro, com caução (art. 

475-O, inciso III, do CPC), ou, excepcionalmente, sem a prestação da citada garantia 

(art. 475-O, § 2°, incisos I e II, do CPC). 
 
(...) 
 
Portanto, numa interpretação gramatical, não há que se confundir pagamento, que 

significa remir a divida, obstando a instauração da fase executiva, com a prestação de 

caução, que não impede a execução, mas sim, ao revés, a garante, pois a penhora 

recairá sobre tais quantias�. 
 

 Continua o relator, agora do ponto de vista da técnica lógica: 

 

�(...) há uma nítida incompatibilidade lógica em se admitir a multa do art. 475-J do 
CPC na execução provisória. 
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Como citado, pagamento significa o cumprimento voluntário da obrigação. Nessa linha 

de raciocínio, o pagamento implica, em última análise, no reconhecimento da 

procedência do pedido (art. 269, II, do CPC) e, por conseguinte, na prática de ato 

incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 503, parágrafo único, do 

CPC (...). 
 
Portanto, a possibilidade de aplicar a multa prevista no art. 475-J do CPC em sede de 
execução provisória implica na desproporcional situação em que a recorrente terá que 

optar por pagar a quantia provisoriamente executada para afastar a multa e, ao mesmo 
tempo, abdicar do seu direito de recorrer contra a decisão que lhe foi desfavorável�. 

 

 E conclui o relator: 

 

�Neste contexto, não é razoável nem proporcional, muito menos parece ser este o 

objetivo do legislador da reforma, apenar o litigante que, legitimamente, está 

exercendo o seu direito de recorrer, com a lídima expectativa de reverter a decisão 

judicial que lhe foi desfavorável�. 
 

 Corroboramos, por completo, referido posicionamento, filiando-nos, portanto, à corrente 

que afasta a possibilidade de incidência da multa do artigo 475-J, do CPC, à seara da execução 

provisória. 

 

 Nessa direção, importante salientar que, após o acórdão acima citado e outras diversas 

decisões no mesmo sentido proferidas pelas Turmas
390, a Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça se reuniu e analisou novamente a questão. Por maioria de votos, nos autos do Recurso 

Especial nº 1.059.478-RS (2008/0108385-6), em julgamento realizado em 15 de dezembro de 

2010, manteve-se o entendimento pela inaplicabilidade da multa do artigo 475-J, CPC, à 

execução provisória
391. Segue ementa: 

 

�PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA. CPC, ART. 475-J. 
DESCABIMENTO. 

                                                           
390 Citem-se, a título de ilustração, REsp 1.038.387/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, DJe 29.03.10; REsp 
979.922/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 12.04.10; AgRg no AG 993.399/RS, 4ª Turma, Rel. 

Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 17.05.2010. 
391 Ficaram vencidos no referido entendimento os ministros Luis Felipe Salomão (relator) e Felix Fischer. Abriu 

divergência o Ministro Aldir Passarinho Júnior, tendo sido acompanhado pelos Ministros Nancy Andrighi (voto-
vista), Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Laurita Vaz, Teori Albino Zavascki, Castro Meira e Arnaldo Esteves 
Lima. 
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I. A multa prevista no art. 475-J do CPC não se aplica à execução provisória. 
 
II. Recurso especial conhecido e provido�. 

 

 Cumpre evidenciar a fundamentação trazida à baila pelo voto-vista proferido pela 

Ministra Nancy Andrighi, que corrobora todo o posicionamento ora defendido: 

 

�(...) não se pode fechar os olhos para a constatação de que a lei sujeita a incidência de 

multa à situação de condenado do devedor e a despeito de um apego excessivo à 

literalidade da norma, não há se olvidar que essa expressão está inserida na 

abrangência do conceito de devido processo legal. Em sendo permitido ao litigante 

utilizar-se dos instrumentos de impugnação que a lei lhe faculta, somente ao final, com 

o trânsito em julgado, estará o título executivo judicial definitivamente formalizado, 
sob o crivo do devido processo legal. 
 
Nesse contexto, enquanto a questão controvertida não estiver definitivamente decidida, 

ante a pendência de recurso � independentemente dos efeitos que lhe foram atribuídos, 

não se pode dizer que há um condenado. O litigante somente poderá ser considerado 

condenado e inadimplente com o trânsito em julgado da sentença (...)�. 
 

 E conclui a Ministra: 

 

�Com a adoção desse entendimento, não se pretende desconsiderar as regras da 

reforma promovida pela Lei 11.232/2005 e o objetivo de celeridade processual 
insculpido tanto no mencionado diploma legal, quanto na Emenda Constitucional n° 

45/2004. Contudo, da mesma forma que não cabe ao hermeneuta criar restrições em 

desacordo com o princípio constitucional da �razoável duração do processo� e por isso, 

na contramão da reforma, também não cabe uma interpretação incompatível com os 

interesses contrapostos no litígio. 
 
A execução provisória, per si, sem a incidência de multa, já é suficiente para antecipar 

os trâmites executórios, considerando-se que foi vontade do legislador que ela seguisse 
até o fim, inclusive com a prática dos atos de expropriação e alienação de bens do 

devedor. A aplicação da multa do 475-J do CPC para a hipótese de execução provisória 

acabaria por provocar um desequilíbrio de valores, consagrando a celeridade ao 

alvedrio de quem lhe aproveita, em detrimento do antagônico primado da segurança 

daquele que, autorizado pelo próprio sistema processual, está exercendo seu 

inconformismo�. 
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 Reafirmamos, portanto, nossa filiação à corrente que defende a impossibilidade de 

aplicar-se a multa do artigo 475-J, do CPC, à seara das execuções provisórias
392. 

 

 Verificadas, portanto, as principais disposições concernentes ao procedimento da 

execução provisória, passa-se à análise da responsabilidade objetiva do exequente. 

 

  

3.1.1.3. Responsabilidade objetiva do exequente 

 

 Nos termos do quanto já delineado alhures, a responsabilidade do requerente de uma 

execução provisória tem cunho reconhecidamente objetivo. Assim, como bem delimita o artigo 

475-O, do Código de Processo Civil, em seu inciso I, �corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que 

o executado haja sofrido�. 

 

 Tecendo comentários acerca do fundamento legal da responsabilidade objetiva do 

exequente que promove provisoriamente a execução de um título, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO assevera que: 

 

�essa disposição, que constitui um dos pilares da disciplina da execução provisória, 

integra o sistema de certezas, probabilidades e riscos que é inerente a toda a ordem 

processual e nesse instituto se revela da maneira muito particular; o sistema processual, 
com o objetivo de abrir caminho para a mais rápida satisfação dos direitos, consente 
que a execução se faça com o risco de vir a ser desfeita, mas compensa esse risco com 

a carga de uma responsabilidade civil�393. 
 

                                                           
392 Adotando opção legislativa contrária ao entendimento ora defendido, o Projeto do Novo Código de Processo Civil 

expressamente prevê: �Art. 506. § 1º. A multa a que se refere o §1º do art. 509 é devida no cumprimento provisório 

de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa�. Prevê, ainda, o Projeto: �§ 2º Se o executado comparecer 

tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como 

incompatível com o recurso por ele interposto na fase de conhecimento. § 3º O depósito a que se refere o § 2º, 

importa renúncia ao direito de impugnar o pedido de cumprimento de sentença; todavia, o levantamento do depósito 

dependerá da prestação de caução na forma do inciso IV. Em sendo aprovado referido texto, ter-se-á, por óbvio, 

como imperativo seu comando, caindo por terra toda argumentação lançada neste estudo�. 
393 Instituições de Direito Processual Civil, v. IV, 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 769. 
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 Uma observação se faz necessária nesta oportunidade: na verdade, o sistema processual 

não apenas consente, como autoriza que o exequente satisfaça imediatamente sua pretensão, 

desde que arque, por óbvio, com eventuais prejuízos causados com a denominada �execução 

injusta�. Somente assim se pode compreender na inteireza a extensão da referida 

responsabilidade, como sendo de cunho objetivo. Não se pode olvidar que, ao promover a 

execução, encontra-se o exequente amparado pelo sistema jurídico, vez que a execução está 

calcada em título � ainda que provisório. Há, portanto, expressa autorização do sistema para que 

o exequente assim aja, inclusive podendo satisfazer completamente seu potencial crédito. 

Outrossim, ao mesmo tempo que autoriza tal conduta, atribui em contrapartida uma obrigação: a 

de reparar eventuais danos causados ao executado. 

 

 Na mesma esteira de ideias, RODOLFO DA COSTA MANSO REAL AMADEO assinala 

que: 

 

�não há que se cogitar da existência de culpa do exeqüente no ajuizamento da 

execução provisória, este é responsabilizado pelo simples risco que assumiu em dar 

início aos atos materiais de satisfação de seu crédito que ainda poderia ser considerado 
inexistente total ou parcialmente. Indenizará, portanto, em decorrência de um ato que 

lhe faculta a lei (ou seja, pela prática de um ato lícito) e mesmo que tenha agido sem 

qualquer abuso ou má-fé�394. 
 

 Consoante já acenado anteriormente no item 2.3.2, supra, a forma pela qual a legislação 

processual trata a responsabilidade do exequente, em sede de execução provisória, configura-se 

nitidamente na aplicação da teoria do risco proveito. Por essa teoria, é responsável quem tirar 

proveito da atividade danosa, com base na máxima segundo a qual quem aufere os bônus deverá 

arcar com os ônus � ubi emolumentum, ibi onus
395. 

  

 Além do mais, o princípio da máxima coincidência possível, segundo o qual �o processo 

deve dar a quem tenha razão o exato bem da vida a que ele teria direito, se não precisasse se valer 

                                                           
394 A execução provisória na Lei n° 11.232, de 22 de dezembro de 2005. In: Costa, Susana Henriques da (coord.). A 

nova execução civil: Lei 11.232/05. São Paulo: Quatier Latin, 2006, p. 305. 
395 Como precisamente acenado por ARAKEN DE ASSIS, �à vantagem produzida pela execução provisional em 

suas expectativas processuais corresponde, simetricamente, a responsabilidade objetiva do credor pelo dano, por ele 
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do processo jurisdicional�396, também seria motivo suficiente para fundamentar a 

responsabilidade objetiva daquele que promove uma execução provisória posteriormente 

reformada e vem a causar, em decorrência de tal atividade executiva, danos ao executado. 

 

 Dessa sorte, quando o artigo 475-O, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução 

provisória �corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente�, está atribuindo uma 

obrigação decorrente da cômoda possibilidade de antecipação dos atos executivos. Ou seja, 

aquele beneficiado pela comodidade da antecipação da execução, em detrimento da certeza 

advinda do provimento final e definitivo, deve suportar o incômodo de arcar com os prejuízos 

advindos da eventual cassação do título provisório. 

 

 Tecendo considerações acerca do dispositivo em questão, DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO NEVES, que também admite a aplicação da teoria do risco-proveito pelo 

legislador pátrio, doutrina que: 

 

�(...) a execução provisória é uma opção benéfica ao exequente, já que permite, senão a 

sua satisfação, ao menos o adiantamento da prática de atos executivos. Mas os riscos 

de tal adiantamento são totalmente carreados ao exequente, que estará obrigado a 

ressarcir o executado por todos os danos (materiais, morais e processuais) advindos da 
execução provisória na hipótese de a sentença ser reformada ou anulada pelo recurso 

pendente de julgamento�397. 
 

 Em idêntica esteira de raciocínio, FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT pondera 

que a prática de atos voltados a realizar direitos que têm fulcro em título pendente de 

confirmação �sem sombra de dúvida representa um risco, sobretudo se considerarmos que o atual 

sistema de execução provisória admite a plena satisfação do exeqüente e autoriza a prática de atos 

de expropriação de bens e direitos do executado�
398. 

 

                                                                                                                                                                                            
criado, na esfera jurídica do executado (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 373). 
396 Conforme doutrina de FREDIE DIDIER JR. (in Curso de direito processual civil, v. 1: teoria geral do processo e 
processo de conhecimento. 11 ed. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 40). 
397 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 910. 
398 Sistemática atual da execução provisória. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). 
Aspectos polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 181. 
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 Conclui-se, pois, que a execução provisória, principalmente por ser calcada em título 

precário, funda-se na teoria do risco proveito, vez que o exequente, ao optar por não aguardar o 

tempo ordinário para a formação definitiva do título � quando, somente então, teria real certeza 

de seu direito �, assume o risco por eventuais danos causados ao executado399. 

 

 De mais a mais, �ao executar provisoriamente uma sentença o autor não desconhece a 

possibilidade de ser ela anulada ou reformada pelo órgão judicante ad quem. Assim sendo, 

assume ele o risco da ineficácia da execução, e conseqüentemente, de responder pelo 

ressarcimento dos danos por ela provocados�400. 

 

 Figura-se correto, igualmente, afirmar que, para que tenha lugar a obrigação ressarcitória 

decorrente da reforma de decisão provisoriamente executada, tal reforma deve ter cunho 

definitivo, sem qualquer possibilidade de nova alteração. 

 

 Nesse sentido é a doutrina de SÉRGIO SHIMURA, quando assevera que: 

 

�cabe observar que a reforma da sentença deve se dar de modo definitivo e imutável. 

Ilustrativamente, a reforma da sentença pelo Tribunal estadual local não gera, 

automática e imediatamente, direito ao executado à indenização, se a lide ainda está 

pendente de julgamento pelos Tribunais superiores (ex.: recurso especial ou 
extraordinário)�

401. 
 

 Trilhando o mesmo raciocínio, WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA comenta a 

inserção, pela Lei n.10.444/2002, da expressão �se a sentença for reformada�, para que se 

configure a obrigação indenizatória, em análise. Referido doutrinador entende que, se houver 

anulação da sentença � e não reforma da mesma �, o mérito da questão ainda estará pendente de 

rejulgamento, existindo, ainda, a possibilidade de futuros atos executivos justificáveis, o que 

afastaria a incidência da norma. 

                                                           
399 Em harmonia com o mencionado posicionamento: �a execução provisória é baseada na teoria do risco-proveito, 
ou seja, se a decisão exequenda for anulada, o exequente responderá por todos os danos suportados pelo executado, 

prescindindo-se de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva)� (TJSP � A.I nº 0565354-66.2010.8.26.0000, 24a 
Câmara - Seção de Direito Privado II, Rel. Rômolo Russo, j. 31.3.2011). 
400 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 100. 
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 Textualmente, comenta mencionado doutrinador: 

 

�Uma alteração �sutil�, mas que pode representar muito, é que no inciso I somente se 

fala em responsabilidade se a sentença for �reformada�, porém em alguns casos o 

recurso pode �anular� a decisão e não apenas reformar (...). Quando há anulação, a 

sentença é expurgada do mundo jurídico, deixando de existir. Contudo, e normalmente 

é o que ocorre, os autos serão encaminhados para o juízo competente para que novo 

julgamento ocorra. (...) 
 
O que ocorre é: se a sentença é anulada, precisará haver novo julgamento, logo neste 

novo julgamento será possível outra decisão favorável ao exeqüente, o que ao final 

representará que a execução provisória poderia ocorrer, mesmo que embasada em um 

título que não existe mais, já que mais adiante outro foi constituído e com isto, 

novamente, a execução justificou-se, embora não sobre o �mesmo� título, mas havendo 

coincidência enquanto parte detentora da mesma �tutela jurisdicional�. (...) 
 
Esta é, a nosso ver, a razão para o inciso I falar em responsabilidade do exeqüente na 

reforma, já que nesta, uma vez transitada em julgado, a situação consolida-se, sendo 
possível se reconhecer a responsabilidade, já na anulação há a possibilidade futura de 

justificação dos meios executórios�
402. 

 

 Não se olvide, portanto, que, justamente por se tratar de responsabilidade civil de cunho 

objetivo, a obrigação reparatória decorre unicamente da reforma do título no qual se embasava a 

execução provisória. Daí porque é preciso examinar com parcimônia a expressão �execução 

injusta�, frequentemente utilizada tanto por doutrina quanto por jurisprudência, ao se referirem à 

execução provisória cujo título é posteriormente cassado ou reformado. 

 

 Entendemos que injusto, vocábulo aqui adotado como sinônimo daquele �que não está em 

conformidade com a justiça� ou, ainda, �que não tem fundamento; injustificado�
403, não é 

adjetivo que possa ser aplicado à execução provisória, mesmo aquela cujo título seja 

posteriormente reformado. Isso porque, conforme analisado anteriormente, o exequente que se 

utiliza da provisoriedade da decisão para fazer valer seu direito, ainda que precariamente 

reconhecido, não pode ter cunhado nos atos executivos desenvolvidos a pecha de �injustificados� 

ou �injustos�. 

                                                                                                                                                                                            
401 Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005, p. 150. 
402 Aspectos polêmicos e práticos da nova reforma processual. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 259-260. 
403 Segundo definições do Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. 
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 Vislumbramos na doutrina de ARAKEN DE ASSIS conceito que mais se aproxima do 

entendimento ora defendido: 

 

�É bem de se ver, realmente, que a execução se desenvolveu válida e regularmente na 

pendência do recurso. Assim, estimá-la de injusta, retroativamente, e acudir à noção de 

culpa mostrar-se-ia impossível. O exequente indenizará em razão da prática de atos 

(processuais) lícitos. Todavia, tais atos produziram efeitos injustos no plano 

material�404. 
 

 De todo modo, atribuir à execução provisória reformada a denominação de injusta seria 

atribuir-lhe subjetividade inexistente, o que não é possível, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade de cunho objetivo. Não há que se falar em ausência de justificativa ou 

fundamento para a execução provisória: calca-se esta em título que ainda pende de confirmação. 

O fato de não ser a mesma posteriormente confirmada não é origem de uma falta de justiça 

retroativa, como bem assevera ARAKEN DE ASSIS. Ou, ainda, nos termos da doutrina de LUIZ 

GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, �a sentença, até prova em 

contrário, é um ato legítimo e justo�405. 

 

 No sentido do que ora defendemos, correta é a utilização de tal expressão, por exemplo, 

no julgado abaixo, da lavra da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, vez que, no referido caso concreto, nem mesmo título executivo havia para embasar a 

execução injustamente proposta. Ainda que verse sobre hipótese referente à execução definitiva, 

ilustra bem o significado da expressão �execução injusta�, utilizando-a da esteira do 

posicionamento ora defendido: 

 

�DANOS MORAIS. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA 

PELO BANCO CREDOR, CONSUBSTANCIADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NÃO SUBSCRITO PELA CO-EXECUTADA. 
Responsabilidade da instituição financeira que celebrou contrato sem as devidas 

cautelas, devendo responder pelos prejuízos causados à apelante em decorrência da 

                                                           
404 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 378. 
405 Processo de Execução, v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 355. 
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execução injusta. Sentença reformada. Precedentes do Colendo STJ e desta Colenda 
23ª Câmara de Direito Privado. Recurso Provido�

406. 
 

 Outrossim, o artigo 475-O, inciso II, dispõe que a execução provisória �fica sem efeito, 

sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as 

partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento�. 

Trata citado artigo do retorno ao estado anterior, decorrente da reforma ou anulação do título 

executado provisoriamente. 

 

 Note-se que são duas consequências distintas, mas inerentes à reforma ou à anulação da 

decisão provisoriamente executada: (i) restituição das partes ao estado anterior à execução 

provisória; (ii) indenização pelos prejuízos ocasionados pela execução indevida.  

 

 Especificamente no que tange à restituição das partes ao estado anterior à execução 

provisória, ARAKEN DE ASSIS exemplifica tal consequência no sentido de que: 

 

�(...) a volta ao estado anterior obriga o desafortunado credor a restituir as quantias 

recebidas, com correção e juros, pena de execução; desfaz-se a caução; desconstitui-se 
o usufruto forçado, com a mesma devolução de quantias; restitui-se a coisa levantada 
(art. 623); e, de um modo geral, retorna-se ao estado prístino, liberam-se os bens 
penhorados que não tenham sido alienados�

407. 
 

 Dessa sorte, a norma em análise preconiza o retorno das partes ao estado anterior à 

execução provisória reformada a posteriori. �É possível a restituição no estado anterior quando é 

viável a volta ao estado material que era anterior à execução�408. 

 

 Sobre a necessidade de restituição das partes ao estado anterior, é de se verificar o quanto 

ponderado pelo seguinte julgado da lavra da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região: 

 

                                                           
406 APL 991.06.028661-0; Ac. 4496595; Rel. Des. Elmano de Oliveira; j. 28.04.2010; DJESP 10.06.2010. 
407 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 378. 
408 Conforme ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART (Processo de 

Execução, v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 380). 
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�MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA NO PRIMEIRO 

GRAU. SENTENÇA REFORMADA NO SEGUNDO GRAU. EXECUÇÃO 

PROVISÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PERCEBIDOS. RESTAURAÇÃO 

DO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DOS EXEQUENTE. ART. 475-O DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) A parte que 

requer a execução provisória de sentença está ciente, nos termos do art. 475-O do 

Código de Processo Civil, de que, caso seja reformada a sentença executada 

precocemente, ficará por sua conta o restabelecimento do status quo ante, devendo 

ressarcir o executado dos eventuais danos ocasionados. Não há que se falar em 

necessidade de formação de título executivo e restituição por outra via que não os 

próprios autos em que se processou a execução provisória, posto que o 

restabelecimento da situação anterior é ônus do exeqüente decorrente do risco que 

optou por correr�
409. 

 

 Questão extremamente controvertida e complexa diz respeito à forma pela qual os 

terceiros são atingidos pela referida regra. Ou seja, como é tratada a situação dos terceiros 

atingidos por atos que deveriam ser, em respeito à regra ora apreciada, anulados, como, por 

ilustração, a arrematação de um bem penhorado em sede de execução provisória eventualmente 

reformada. 

 

 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR procede a um interessante estudo dessa questão, 

iniciando suas considerações no sentido de que a restituição ao estado anterior ocorre entre as 

pessoas do exequente e do executado e não obrigatoriamente sobre os bens objeto da execução 

provisória. Tal interpretação, inclusive, decorre da própria lei que dispõe que ocorrerá a 

restituição das partes ao status quo ante. Continua referido autor: 

 

�Mais uma vez, portanto, a mens legis evidencia que a provisoriedade se passa entre as 
partes do processo e não atinge terceiros que legitimamente tenham adquirido a 

propriedade dos bens excutidos. 
 
Se o credor foi quem se assenhorou dos bens do devedor, por força da execução 

provisória, é claro que, caindo esta, terá ele de restituí-los in natura, sem excluir a 
indenização dos demais prejuízos decorrentes do processo executivo frustrado. Se, 

contudo, foram eles transferidos por arrematação a terceiro, o exeqüente não terá como 

restituí-los ao executado. Arcará, então, com a responsabilidade de reembolsá-lo de 
todos os prejuízos ocasionados pela definitiva perda dos bens expropriados 

judicialmente�410. 

                                                           
409 AGTR 117119; Proc. 0009356-57.2011.4.05.0000; PB; Rel. Des. Fed. Paulo Gadelha; j. 16.08.2011; DEJF 
26.08.2011; Pág. 257; destaques nossos. 
410 Curso de direito processual civil. v. II. 45 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 85. 
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Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS revela o mesmo entendimento, aduzindo que �não é 

razoável afetar o adquirente com as inconstâncias da execução�, mas igualmente defende que �a 

imunidade atinge apenas terceiros�411. 

 

Entretanto, referida regra não é de fácil aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, 

como bem explicam FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA: 

 

�A Lei de Registros Públicos (Lei Federal n. 6.015/1973, art. 100, § 2º) veda o registro 

do imóvel se a decisão que o determinar ainda pender de recurso. Além disso, o art. 

686, V, CPC, dispõe que é obrigatória a menção no edital da existência de recurso 

sobre os bens a serem arrematados. São obstáculos, portanto, à transmissão definitiva 

de bens sujeitos à execução provisória�
412. 

 

 Propõem mencionados doutrinadores a seguinte solução: 

 

�Tais dispositivos devem ser interpretados sistematicamente, à luz da inovação 

legislativa supramencionada, para que se admita a transferência definitiva e irretratável 

para o terceiro arrematante do bem do executado, até como forma de incentivar a 

venda judicial. Neste sentido é a nova redação do art. 694, caput e § 2º, CPC, para 

impor a definitividade da arrematação, mesmo em caso de procedência dos embargos 

de devedor�413. 
 

 Quanto à indenização dos prejuízos ocasionados pela execução indevida, prevista nos 

incisos I e II (parte final) do artigo 475-O, do Código de Processo Civil, �cabe ao exeqüente a 

responsabilidade por todos os atos praticados na execução provisória, que se efetivam por sua 

conta e risco (art. 475-O I), independentemente de culpa (responsabilidade objetiva)�414. Note-se 

que �a indenização dos prejuízos não se confunde com a restituição das partes ao estado anterior, 

mas vai além�
415. 

 

                                                           
411 Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 378. 
412 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 200. 
413 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 201. 
414 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 

659. 
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 No mais, não se pode olvidar que, para configurar a obrigação de indenizar, devem 

concorrer os requisitos genericamente analisados anteriormente nos itens 2.4 e 2.5, supra: o dano 

processual reparável e o nexo de causalidade. 

 

 Quanto aos danos, ratifica-se entendimento já acenado em momento anterior, no sentido 

de que vislumbramos como indenizáveis todos e quaisquer prejuízos concretamente sofridos pelo 

requerido, em decorrência da eventual reforma do título provisoriamente executado. Assim, serão 

indenizáveis, em tese, tanto os danos patrimoniais quanto os morais
416. 

 

 Sobre essa questão, afirma CASSIO SCARPINELLA BUENO: �indeniza-se por danos 

concretos, que efetivamente tenham ocorrido no passado (em função dos atos executivos); não 

por danos que ainda não ocorreram ou que não tenham ocorrido concretamente�
417. 

 

 O nexo de causalidade entre o dano e os atos da execução deve igualmente estar presente. 

Todavia, a existência ou não do liame causal deverá ser analisado caso a caso, com aplicação das 

diversas teorias que embasam tal problemática, em virtude de a presença do nexo de causalidade 

não ser incompatível com a existência de várias causas. 

 

 Apontamento extremamente relevante deve ser feito no que se refere à indenização devida 

nos termos do artigo 475-O, inciso I, do CPC: por se tratar de responsabilidade de cunho 

objetivo, tal regra comporta interpretação restrita. Ou seja, a estrutura concernente à apuração de 

perdas e danos na forma estabelecida pelo regramento analisado somente é cabível entre 

exequente e executado. Vale dizer que apenas em face do executado responderá o exequente por 

prejuízos a ele causados, devendo ser tal indenização liquidada nos próprios autos. 

 

                                                                                                                                                                                            
415 JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (in Execução. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 251). 
416 Importantes ponderações são feitas por ARAKEN DE ASSIS, no sentido de que, nesses casos, �a indenização há 

de ser a mais ampla possível. Esse é o princípio consagrado na lei civil. Desse modo, além dos danos materiais, 

também cabe reparar eventual dano extrapatrimonial ou moral� (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 374). 
417 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 185-186. 
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Assim, eventual prejuízo causado a terceiro não seguirá o regramento da responsabilidade 

objetiva previsto nos dispositivos analisados. Ao contrário, deverá o terceiro comprovar conduta 

culposa ou eivada de má-fé por parte do exequente que eventualmente veio a lhe causar 

prejuízos. De mais a mais, tais prejuízos não serão apurados nos mesmos autos da execução que 

lhe deu causa, mas, sim, em autos próprios
418. 

 

 De toda sorte, para o executado, é plenamente viável a cumulação de ambas as 

providências já acenadas: tanto a restituição ao estado material anterior à execução provisória, 

quanto a condenação em indenização pelos prejuízos causados. Ademais, �nos casos em que a 

restituição é impossível, o executado deve ser indenizado em razão desta situação e dos eventuais 

danos que lhe foram provocados�419-420. 

 

 

3.1.1.4. Procedimento de liquidação dos danos 

 

 O artigo 475-O, caput, do Código de Processo Civil, é claro ao determinar que a execução 

provisória far-se-á do mesmo modo que a definitiva, observados os princípios constantes dos 

subsequentes incisos. Assim, para que tenha lugar a execução provisória de um título, deve-se 

observar a forma pela qual ela se desenvolveria se definitiva fosse. Devem, pois, ser adotadas as 

mesmas premissas da execução definitiva. 

                                                           
418 Aparentemente em sentido contrário, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, ainda em comentários anteriores às 

alterações instituídas pela reforma da execução, entende que: �O Código de Processo Civil disciplina somente a 

responsabilidade do exeqüente perante o executado (art. 585, inc. I), mas eventuais danos ao adquirente do bem 
também comportam a mesma disciplina. Se ele houver participado da licitação sem que o edital fizesse a indicação 

exigida pelo art. 686, inc. V (pendência de recurso etc.), disso poderá resultar um prejuízo; se a coisa não 

corresponder à descrição (art. 686, inc. I), idem. Além disso, se o dinheiro despendido não lhe for restituído porque 

entregue ao exeqüente, também para recuperá-lo o arrematante disporá das providências autorizadas no inc. IV do 

art. 588, a saber, liquidação e execução no mesmo processo. Iguais direitos cabem a todos os terceiros que 

houvessem adquirido os bens penhorados (remidor, adquirente mediante alienação antecipada ou por proposta 

escrita)� (in Instituições de Direito Processual Civil, v. IV, 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 770-771). 
419 Conforme ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART (Processo de 

Execução, v. 3, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 380). 
420 O Projeto do Código de Processo Civil mantém o paradigma atual lançado para a responsabilidade advinda de 

danos causados em decorrência da execução provisória, fazendo-o com a seguinte redação: �Art. 506 (...) I � corre 
por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o 

executado haja sofrido; II � fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da 

execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos�. 
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 Especificamente quanto à liquidação dos danos, o inciso II, do artigo 475-O, do Código 

de Processo Civil, impõe que tal liquidação se dê nos mesmos autos, por arbitramento. 

 

 Desse modo, notoriamente a legislação entendeu por bem, nos exatos termos das últimas 

reformas implementadas no Direito Processual pátrio, dispensar a necessidade de propositura de 

nova ação pelo executado, para fazer valer seu direito a ver-se ressarcido dos prejuízos causados 

pela execução injusta. Daí porque se costuma dizer que a imposição da responsabilidade objetiva 

constitui-se em verdadeiro efeito anexo da decisão que modifica o título executivo
421. 

 

 Em decorrência de se vislumbrar a existência do referido �efeito anexo�, firmou-se 

entendimento segundo o qual não há necessidade de condenação expressa na decisão que reforma 

o título, para que sejam posteriormente apurados eventuais danos ocorridos para o executado. 

 

 A propósito, TEORI ALBINO ZAVASCKI assinala que: 

 

�Trata-se de responsabilidade objetiva, decorrente do só fato do provimento do 

recurso. Em outras palavras: do acórdão que modifica ou reforma a sentença 

exeqüenda decorre natural e automaticamente a responsabilidade do credor, 
independentemente de condenação ou menção específica a respeito�

422-423. 
 

 Dessa sorte, reformado o título que se executava provisoriamente, ocorrido o dano ao 

executado e demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e os atos da execução, somente 

resta pendente a apuração do montante dos danos. 

 

 Questão que merece enfrentamento explícito decorre de se verificar em quais autos deverá 

ser realizada a apuração do quantum devido ao executado que sofreu prejuízos com a execução 

                                                           
421 Nesse sentido é a lição de CASSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso sistematizado de Direito Processual 

Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 186) e de DONALDO ARMELIN (in 

Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 101). 
422 Processo de execução: parte geral. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 441. 
423 Em idêntico sentido: ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 380). 
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provisoriamente manejada.  Isto porque a lei somente preceitua que a liquidação dos danos dar-

se-á �nos mesmos autos�, sem explicitar em quais autos tal apuração de danos deverá ser 

processada. 

 

Entendemos que a quantificação dos danos sofridos pelo executado deverá ocorrer nos 

autos em que restou reconhecida a inexistência do direito exigido provisoriamente pelo 

exequente. Tal posicionamento decorre justamente da já comentada desnecessidade de 

condenação expressa na decisão que reforma o título executado provisoriamente, para que sejam 

posteriormente apurados os danos gerados para o executado. Exatamente por se tratar de tal 

condenação implícita de simples �efeito anexo� da decisão reformadora, é no bojo desses autos 

que deverá se dar a quantificação dos danos causados ao executado. 

 

 Sobre a referida problemática, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON defende 

que �nos mesmos autos em que ficou definitivamente reconhecida a inexistência do direito do 

demandante, poderá ser quantificado o prejuízo sofrido pelo demandado�
424. 

 

 Pertinente para a solução desse questionamento é a lição de RODOLFO DA COSTA 

MANSO REAL AMADEO: 

 

�a execução do valor apurado em liquidação far-se-á nos mesmos autos, com a 

inversão de pólos das partes originárias, devendo ser informado o cartório distribuidor. 

O título executivo desta nova execução (do ex-executado contra o ex-exeqüente) é a 

própria decisão que, dando provimento ao recurso pendente, anula ou reforma o título 

executivo em que se fundava a execução provisória, extinguindo-a. A formação deste 

novo título executivo em favor do executado é entendido até mesmo como um efeito 

secundário ou anexo da decisão judicial, não dependendo, portanto, de menção 

específica à condenação do exeqüente�
425. 

 

 Assim, no bojo dos autos em que ocorreu a reforma do título provisoriamente executado, 

deverá o prejudicado demonstrar a existência de execução provisória �injusta� (que veio a ser 

                                                           
424 Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 421. 
425 A execução provisória na Lei n° 11.232, de 22 de dezembro de 2005. In: Costa, Susana Henriques da (coord.). A 

nova execução civil: Lei 11.232/05. São Paulo: Quatier Latin, 2006, p. 306. 
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reformada pela decisão definitiva posteriormente proferida), bem como os prejuízos causados 

pela mencionada execução. 

 

 Extremamente interessante é a fundamentação do julgado cuja ementa ora se transcreve, 

que se utilizou das premissas anteriormente verificadas para concluir pela forma que deveria 

ocorrer o procedimento de liquidação dos danos: 

 

�PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

DE SENTENÇA. PERCEPÇÃO DE IMPORTÂNCIA A TÍTULO DE SEGURO 

DESEMPREGO. REFORMA DO JULGADO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS AO 

STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS NA PRÓPRIA 

AÇÃO MANDAMENTAL. PROVIMENTO. 
 
(...) 
 
2. A parte que executa provisoriamente uma ordem judicial assume o risco de ver 

alterada a decisão judicial proferida em seu favor, tendo, assim, que garantir o 

retorno da situação jurídica ao status quo ante, por força do que preceitua o art. 475-

O, I e II, do CPC. 

 
3. O regramento previsto no indigitado dispositivo legal Art. 475-O, do CPC 

fundamenta-se nos princípios da celeridade e da economia processual para permitir 

uma espécie de �execução às avessas� com a instauração de um procedimento 

liquidatório (liquidação por arbitramento. Art. 475-A, caput e § 1º, 475-C, D, G e H) 

nos próprios autos da execução provisória assim que surja a notícia de que um 

acórdão modificou a sentença exequenda. 

 
4. Possibilidade de a impetrada buscar, nos próprios autos, a reversão da situação 

jurídica anteriormente mantida, pois o pagamento das parcelas do seguro desemprego 

foi efetuado em favor do impetrante em razão da prolação de sentença concessiva da 

segurança, posteriormente modificada por esta Corte Regional. 

 
5. Agravo de instrumento provido�426. 

 

 Por sua vez, parte da doutrina tece duras críticas quanto à previsão legal de que a 

liquidação se processe por arbitramento. 

 

 Como bem acentua FABIANO CARVALHO, �a lei contempla três técnicas diferentes 

destinadas à determinação do valor: (i) cálculo aritmético; (ii) liquidação por arbitramento; e (iii) 
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liquidação por artigos�
427-428. Não há como o legislador prever de antemão qual deve ser a forma 

de apuração do valor objeto da execução, posto que o caso concreto certamente poderá trazer 

variações não imaginadas inicialmente. 

 

 No que tange às espécies de liquidação, doutrina FERNANDO DA FONSECA 

GAJARDONI: 

 

�Se para a fixação do valor o grau de imprecisão for mínimo, isto é, depender 

exclusivamente de cálculos aritméticos que podem ser efetuados pelas partes sem 

recurso a elemento algum que não esteja na própria decisão liquidanda, não haverá 

necessidade de liquidação, competindo ao próprio devedor (...) ou ao credor (...) a 

apuração do quantum (...). 
 
Por outro lado, se o grau de imprecisão da decisão liquidanda for intermediário, 

exigindo-se para a fixação do quantum recurso a conhecimentos técnicos 

especializados (perícia), a liquidação será por arbitramento. (...) 
 
Sendo, entretanto, a imprecisão da decisão liquidanda de grau máximo, restando 

indispensável para a fixação do quantum, o recurso a elementos externos ao processado 
(prova de fatos novos não aventados nem debatidos, voluntariamente ou não, na fase 

de conhecimento), o procedimento de liquidação adequado é o por artigos�
429. 

 

Em sendo assim, não há efetivamente qualquer motivo para que seja previamente fixada a 

espécie pela qual se deverá processar a liquidação, devendo o magistrado verificar exatamente a 

situação do caso concreto e analisar qual modalidade melhor se adéqua àquela hipótese. Se 

                                                                                                                                                                                            
426 TRF 5ª Região; AGTR 117215; Proc. 0010606-28.2011.4.05.0000; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 
Wildo Lacerda Dantas; j. 16.08.2011; DEJF 26.08.2011; pág. 311; destaques nossos. 
427 Técnica de liquidação por artigos no Código de Processo Civil. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz 

Rodrigues; Nery Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem 
do Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 528. 
428 Aliás, correta é a referida lição ao não tratar a apresentação de cálculos aritméticos como modalidade de 

liquidação. Isso porque �a liquidação é atividade cognitiva que completa o título executivo, dando a este novo 
predicado que antes não possuía: a liquidez. No caso da �liquidação por cálculos� nada se agrega ao próprio título, 

pois a atividade processual consiste apenas em atualizar, isto é, trazer monetariamente � do passado para o presente 
� o valor de condenação que já era líquida� (RODRIGO MAZZEI, in A �liquidação� por cálculos após as (últimas) 

reformas (Leis 11.232/2005 e 11.382/2006). In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery Júnior, 

Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor Humberto 
Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 552). 
429 Reflexões sobre a nova liquidação de sentença. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery 

Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor 
Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 543-544. 
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eventualmente for imprescindível que o executado prejudicado alegue e prove fato novo, deverá a 

liquidação processar-se por artigos e não por arbitramento. 

 

Nesse sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO doutrina que: 

 

�Desde que se assegure o amplo contraditório das partes sobre os elementos de prova 

relativos à quantificação dos danos � sejam eles apurados por peritos ou por quaisquer 
outros meios de prova �, não há como recusar que a liquidação se processe 

normalmente, mesmo que não �por arbitramento�. Aqui também o texto da lei deve 
ceder espaço ao modelo constitucional do direito processual civil (...)�430. 

 

 Interessante a interpretação dada por JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA sobre a referida 

questão, após tecer as mesmas críticas à redação do dispositivo em comento. Aduz tal 

doutrinador que ��arbitramento�, assim, deve ser entendido como a fixação, pelo juiz, com base 

em critérios e dados indicados na decisão, da indenização devida ao executado�, concluindo que 

a interpretação literal do dispositivo conduz a resultados insatisfatórios
431-432. 

 

 Idêntico raciocínio deve ser utilizado quando, na hipótese concreta, não houver 

necessidade de qualquer liquidação. Ou seja, se ilustrativamente se tratar de questão que envolva 

simples devolução de valor indevidamente pago pelo executado, não haverá que se falar em 

liquidação, mas tão somente em apresentação de simples cálculos aritméticos. 

 

 A justificativa para tal entendimento advém da própria razão de ser do instituto da 

liquidação e de suas espécies. Nos termos da precisa lição de FERNANDO DA FONSECA 

GAJARDONI, �o que define a modalidade de liquidação a ser utilizada é a natureza da operação 

                                                           
430 Curso sistematizado de Direito Processual Civil: Tutela jurisdicional executiva, v. 3, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 186. 
431 Execução. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 251. 
432 Em sentido contrário, entendendo pela obrigatoriedade da liquidação por arbitramento, é o posicionamento de 

ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 

373). 
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necessária para a fixação do quantum debeatur, ou melhor, o grau de imprecisão da sentença que 

reconheceu a obrigação�
433. 

 

 A propósito, quanto à necessidade ou não de instaurar o procedimento de liquidação, é o 

escólio de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, para quem �os danos causados são também 

apuráveis, em forma de liquidação de sentença, por arbitramento, a não ser que se apresentem 

com liquidez, como é o caso do levantamento do depósito em dinheiro, cujos juros e correção 

monetária, quando houver, são apenas deduzíveis�
434. 

 

Assim, quando se falar em liquidação dos danos sofridos pelo executado, deve-se atentar 

para as peculiaridades do caso concreto, não se devendo entender como obrigatória a liquidação 

por arbitramento, conforme texto literal do artigo 475-O, inciso II, do Código de Processo 

Civil435. 

 

 Uma vez, pois, definido o valor dos danos comprovados pelo executado, �haverá 

execução, nos mesmos autos, com a inversão dos pólos, isto é, com o antigo executado na 

posição de exeqüente e o antigo exeqüente na posição de executado�
436. 

 

 

 3.1.1.5. Tratamento dispensado pelo direito estrangeiro à execução provisória 

 

 No que concerne à execução provisória, em sede de direito estrangeiro, pode-se afirmar 

que a Itália adotou a denominada �exequibilidade imediata� da sentença de primeiro grau, �salvo 

                                                           
433 Reflexões sobre a nova liquidação de sentença. In: Santos, Ernane Fidélis dos; Wambier, Luiz Rodrigues; Nery 
Júnior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Execução civil: estudos em homenagem do Professor 
Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 543. 
434 As reformas de 2005 do Código de Processo Civil: Execução dos títulos judiciais e agravo de instrumento. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 84. 
435 Foram mantidas as mesmas linhas mestras no Projeto de Código de Processo Civil, no que tange ao bojo 
procedimental em que deverá se processar a liquidação dos danos: �nos mesmos autos� (art. 506, II). Eliminou-se, 
porém, � em nosso sentir, corretamente � a controvertida exigência de que a liquidação se dê por arbitramento. 

Limita-se o dispositivo a prever: �fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da 

execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos nos mesmos autos�. 
436 Consoante doutrina de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (in Execução. v. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, p. 251). 
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exceções, dentre as quais desponta a suspensão, ope judicis, da eficácia executiva�
437. No atual 

direito italiano, não é necessária, como regra geral, a prestação de caução para executar-se 

provisoriamente uma sentença, conforme informa GIUSEPPE TARZIA
438. 

 

 Na Alemanha, conforme noticiam FREDIE DIDIER JR., LEONARDO CARNEIRO DA 

CUNHA, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, a execução provisória pode ser 

determinada de ofício
439, ao contrário do que ocorre no Brasil, onde, como analisado alhures 

(item 3.1.1.2, supra), é exigida a iniciativa do exequente para que se dê início provisoriamente à 

execução. 

 

 De toda sorte, no direito alemão, quanto aos efeitos nos quais o recurso é recebido, a regra 

é seu recebimento com efeito suspensivo. Todavia, contrariamente ao previsto no direito pátrio, 

cujo rol de exceções é reduzido
440, na Alemanha, tal relação é bastante extensa. �Por tudo isso, 

pode-se afirmar que se admite na maior parte das situações a execução provisória.�
441. 

 

 Como bem evidencia LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO: 

 

�Vê-se, em tal sistema jurídico, bastante liberdade ao juiz para a instauração da 

execução provisória, sua suspensão, necessidade ou não de caução pelo credor ou pelo 
devedor etc. Tamanha liberdade do julgador na condução da execução provisória, a 

nosso ver, está ligada à aplicação do princípio da proporcionalidade, pelo qual, 

ponderando-se os bens jurídicos em jogo no caso concreto, autoriza o juiz a decidir 

pela realização (ou não) dos atos executivos e pela prestação (ou não) de 

garantia/caução�
442. 

 

                                                           
437 Conforme lição de ARAKEN DE ASSIS (in Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 141). 
438 Problemas atuais da execução forçada. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 1998, p. 71. 
439 Curso de direito processual civil, v. 5: execução. 3 ed. Salvador: JusPodivm, 2011, p. 63. 
440 �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: I - homologar a divisão ou a demarcação; II - condenar à 

prestação de alimentos; III - (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005); IV - decidir o processo cautelar; V - rejeitar 
liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; VI - julgar procedente o pedido de instituição de 

arbitragem; VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela.� 
441 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON (in Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 82). 
442 Execução provisória no processo civil: de acordo com a Lei 11.232/2005. São Paulo: Método, 2006, p. 71. 



162 
 

 

Saliente-se que �a caução é exceção no sistema alemão. Ademais, imperioso mencionar 

que a caução, quando prevista pelo ordenamento, pode ser dispensada se o credor não puder 

prestá-la e quando a suspensão da execução lhe possa acarretar um prejuízo irreparável ou de 

difícil determinação�. Relevante, ainda, informar que �as partes, em regra, devem se manifestar a 

respeito da execução provisória e da prestação, ou não, de caução antes do sentenciamento do 

feito, por ocasião dos debates orais. O juiz, quando do proferimento de sua decisão, é que, então, 

decide outorgar, ou não, a executividade provisória à sua decisão final�
443. 

 

É digno de nota que, identicamente ao atual sistema brasileiro, também no direito alemão 

�a execução provisória é completa e exauriente, conduzindo à satisfação do credor com a 

realização de todos os atos da execução forçada�
444. 

 

 Assim como na Alemanha, também o direito francês prevê a possibilidade de determinar 

o início da execução provisória, por requerimento da parte ou por iniciativa do juiz. Prevê-se, 

ainda, a possibilidade de o magistrado condicionar a execução à prestação de caução, que deverá 

ser suficiente para reparar eventuais danos sofridos pelo executado445. 

 

 Sobre a execução provisória no direito francês, salienta PAULO HENRIQUE DOS 

SANTOS LUCON: 

 

�O juiz de primeiro grau pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a 

execução provisória da sentença toda vez que reputar necessária ou compatível com a 

natureza da causa (art. 515), mediante decisão fundamentada segundo orientação 

doutrinária e jurisprudencial prevalente (execução provisória ope iudicis). Ou seja, (...) 
aqui a apelação tem sempre efeito suspensivo, mas o juiz tem ampla liberdade para 
conceder a execução provisória (arts. 514 e seguintes, 524 e 539). (...) 
 

                                                           
443 LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO (in Execução provisória no processo civil: de acordo com a Lei 
11.232/2005. São Paulo: Método, 2006, p. 70-71). 
444  LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO (in Execução provisória no processo civil: de acordo com a Lei 
11.232/2005. São Paulo: Método, 2006, p. 72). 
445 Essa é a lição de LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO (in Execução provisória no processo civil: de 
acordo com a Lei 11.232/2005. São Paulo: Método, 2006, p. 77). 
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Portanto, como se depreende, relativamente à execução provisória, verifica-se no 
ordenamento jurídico francês um sistema misto: em algumas hipóteses é ope legis; em 
outras é ope iudicis�

446. 
 

 Ainda no direito francês, CASSIO SCARPINELLA BUENO doutrina, quanto à 

concessão de execução provisória em sede recursal, tal concessão: 

 

�fundamenta-se na urgência que deveria ter levado à sua concessão. Não há 

necessidade, para a revisão, que sejam apresentados fatos novos. O órgão recursal 

competente pode limitar-se a reavaliar os fatos apreciados pelo juiz inferior�447. 
 

 Por outro lado, na sistemática processual portuguesa, quando o Código de Processo Civil 

trata, em seu artigo 47º, dos requisitos da exequibilidade da sentença, há expressa previsão de que 

�a sentença só constitui título executivo depois do trânsito em julgado, salvo se o recurso contra 

ela interposto tiver efeito meramente devolutivo�. A regra, em Portugal, é a apelação apresentar 

efeito meramente devolutivo. Terá efeito suspensivo somente nas hipóteses expressamente 

previstas no artigo 692°-2448 ou se concedido pelo juízo da causa, quando se demonstrar que a 

execução causará prejuízo considerável ao recorrente e desde que este ofereça caução. 

 

 Por sua vez, sobre o direito espanhol, no que pertine à execução provisória, informa 

ARAKEN DE ASSIS que: 

 

�A nova Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) espanhola, que em 2000 substituiu o texto 
venerando de 1881, modificou o regime da execução provisória, estabelecendo como 

regra geral a execução imediata sem a prestação de caução, tanto em primeiro grau 

(art. 526 da LEC), quanto em segundo grau (art. 536 da LEC), exceto em casos 
expressamente mencionados (art. 525 da LEC), a exemplo da sentença condenatória na 

emissão de declaração de vontade (...) e, para tal arte, subordinou o efeito suspensivo 

do apelo à previsão de execução imediata (art. 454-3)�449. 
 

                                                           
446 Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 104-105. 
447 Execução provisória e antecipação de tutela: dinâmica do efeito suspensivo da apelação e da execução 

provisória: conserto para a efetividade do processo. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 67-68. 
448 �2 � A apelação tem, porém, efeito suspensivo: 
a) Nas acções sobre o estado das pessoas; 
b) Nas acções referidas no n.º 5 do artigo 678º e nas que respeitem à posse ou à propriedade da casa de habitação do 

réu.� 
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 O novo regramento processual espanhol versa sobre a execução provisória do artigo 524 

ao artigo 537. Identicamente à sistemática brasileira, também na Espanha �la ejecución 

provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del 

mismo modo que la ejecución ordinaria�
450, dispondo dos mesmos direitos e faculdades 

processuais da execução comum
451. 

 

 No artigo 525, a LEC espanhola prevê as hipóteses em que não será possível a execução 

provisória. Ou seja, efetivamente, a regra geral é a execução imediata das decisões, à exceção dos 

casos expressamente discriminados no mencionado dispositivo legal, como, por exemplo, em 

processos que versem sobre paternidade, maternidade, filiação, separação, divórcio, dentre outros 

indicados explicitamente em lei. 

 

 Em regra, não é necessário, no referido ordenamento jurídico, que o exequente apresente 

caução para dar andamento a sua execução provisória (artigo 526, LEC). No entanto, como 

assevera LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO, �é possível ao credor-exeqüente prestar 

caução, nas hipóteses de execuções provisórias de sentenças condenatórias não pecuniárias, para 

garantir eventual ressarcimento dos danos causados ao executado na eventualidade de reforma da 

decisão provisoriamente executada�
452. 

 

 Por sua vez, o executado poderá opor-se à execução provisória aduzindo uma das matérias 

constantes do rol previsto no artigo 528, da Ley de Enjuiciamiento Civil, como, por exemplo, o 

pagamento do valor cobrado ou o cumprimento do quanto ordenado da decisão executada, a 

existência de acordo entre as partes, dentre outras ali elencadas. 

 

 Assim, o direito processual espanhol adotou, em regra, a execução imediata, na pendência 

de recurso, sem prestação de caução. 

 

                                                                                                                                                                                            
449 Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 141. 
450 Nos termos do quanto previsto no artigo 524, 2, da LEC. 
451 Conforme previsão do artigo 524, 3, da LEC. 
452 Execução provisória no processo civil: de acordo com a Lei 11.232/2005. São Paulo: Método, 2006, p. 74. 
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 Na Argentina, conforme lição de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, poucas 

são as hipóteses em que se observa a execução imediata da sentença, enquanto estiver pendente 

de julgamento o recurso de apelação
453-454. 

 

 De mais a mais, especificamente no que diz respeito à responsabilidade do exequente que 

causa dano ao executado, na seara provisória, a título comparativo, é de se informar que, no 

direito italiano, ao contrário do brasileiro, tem tal responsabilidade cunho subjetivo, �no caso de o 

vencedor promover a execução provisória �sem a necessária prudência� exigível dos litigantes e 

vir a ser provido recurso do vencido�455. Os danos suportados pelo executado devem ser apurados 

nos mesmos autos456. 

 

Em sentido diverso, e mais assemelhado ao direito pátrio, é o direito alemão, que também 

prevê a responsabilidade objetiva do exequente que causa dano ao executado
457. 

 

 No que tange ao direito espanhol, o artigo 533, da Ley de Enjuiciamiento Civil, é expresso 

ao asseverar que, quando se trata de obrigação referente à condenação em dinheiro: 

 

�1. Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de 

dinero y se revocara totalmente, se sobreseerá la ejecución provisional y el ejecutante 

deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado 

las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los 

daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.� 
 

 Se não se tratar, todavia, de obrigação de pagar, vislumbra-se, em primeiro lugar, a ordem 

de restituição ao status quo ante. Se isso não for possível, tal obrigação se resolverá em perdas e 

danos (artigo 534, LEC). 

                                                           
453 Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 68-69. 
454 Hipótese expressamente prevista de execução provisória é a que consta do artigo 647, do Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, que dispõe: �Recursos. La sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos 

efectos. Si los admitiere, el recurso se concederá en efecto devolutivo. En el último supuesto, una vez deducida la 

apelación, se expedirá testimonio de la sentencia, el que se reservará en el juzgado para su ejecución, remitiéndose 

inmediatamente las actuaciones a la cámara�. 
455 GIUSEPPE TARZIA (in Novas tendências da execução provisória. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, abril/junho 1998, p. 63). 
456 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON (in Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 132). 
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 Não se exige, de toda sorte, qualquer elemento culposo para a condenação do exequente 

em perdas e danos decorrentes da reforma de decisão que ampara a execução provisória. Trata-se, 

pois, de responsabilidade de cunho objetivo. 

 

 

3.1.2. Execução definitiva 

 

3.1.2.1. Hipóteses 

 

 Conforme já analisado alhures (item 3.1.1.1, supra), a execução de título extrajudicial é, 

em regra, definitiva, nos termos do artigo 587, do Código de Processo Civil, primeira parte. 

Somente será provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos 

do executado, desde que recebidos com efeito suspensivo. 

 

 Com referência aos títulos judiciais, será sua execução definitiva quando o 

pronunciamento judicial458 tiver transitado em julgado, ao passo que será provisória quando o 

pronunciamento estiver impugnado por recurso ao qual não se atribuiu efeito suspensivo. 

 

                                                                                                                                                                                            
457 São essas as lições de ARAKEN DE ASSIS (in Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 151). 
458 É de se observar que não só as sentenças são executáveis, como também decisões interlocutórias e acórdãos. 

Cabe, pois, nos termos da precisa doutrina de PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, �redimensionar a 

�nulla executio sine titulo�. Título deve designar todo ato jurídico adequado para determinar a realização de direitos, 

seja mediante execução por quantia certa, de entrega de coisa ou de obrigação de fazer ou não fazer. (...) Nos casos 

de título provisório (tutela antecipada e execução provisória de sentença), dotado de executividade imediata, assim 

como ocorre nos títulos executivos extrajudiciais, não há o elemento certeza, mas a vontade do legislador de amparar 

determinadas situações, ainda que fundadas em mera probabilidade de existência de direito, contribuindo para 
impedir a utilização abusiva dos recursos. (...) Não se trata de afastar o preceito da �nulla executio sine titulo�, mas de 

adaptá-lo a uma nova realidade: o título executivo também pode ser a sentença apelada ou a decisão proferida no 
curso do processo� (in Eficácia das decisões e execução provisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 229-
230). Com entendimento diverso, posicionando-se no sentido de a decisão interlocutória não poder se caracterizar 

como título, é a doutrina de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, para quem �a decisão que antecipa efeitos da 

tutela, embora autorize execução imediata, não é título executivo. Não se aplica à execução baseada em tal 

pronunciamento judicial o princípio da nulla executio sine titulo, mas o princípio da máxima ubi executivo, ibi 

titulus, já que nem toda execução tem por base um título executivo� (in Execução civil: teoria geral e princípios 

fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 13). De toda sorte, independentemente do 
entendimento adotado, é bem de se ver que, no caso da execução das decisões interlocutórias, a sua �efetivação se 

dará independentemente de um processo autônomo� (SÉRGIO SHIMURA, in Título executivo. 2 ed. São Paulo: 

Método, 2005, p. 148). 
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 Em ambos os casos, trata-se de execução �completa�, ou seja, que pode ser conduzida e 

concluída, sem as exigências limitativas constantes do artigo 475-O, do Código de Processo 

Civil. 

 

 Especificamente quando se estiver diante de execução de títulos judiciais, algumas 

peculiaridades deverão ser observadas. 

 

 A primeira delas diz respeito a certos títulos que não podem ser executados 

provisoriamente, pelo fato de não se poder vislumbrar possibilidade de interposição de recurso 

com efeito suspensivo � ao menos na seara cível � para elidir sua formação completa. Ou seja, 

são títulos que, quando apresentados para execução, já estão, em si, completos. São eles: a 

sentença arbitral e a sentença penal. 

 

 No que tange à existência dos denominados �capítulos de sentença�, e tendo sido 

impugnados apenas um ou alguns deles por recurso dotado de efeito suspensivo, deixando um ou 

alguns não impugnados, pode-se afirmar que os capítulos não impugnados transitaram em 

julgado. Por outro lado, os demais ainda se encontram sub judice. Logo, os capítulos não 

impugnados por recurso, por se revestirem do manto da coisa julgada e serem passíveis, portanto, 

de executividade, processam-se de modo definitivo, enquanto os demais, que forem objeto do 

recurso, têm sua execução processada provisoriamente
459. 

 

 Por fim, valer mencionar que se desenvolve de modo definitivo a execução na pendência 

de ação rescisória, ressalvada a concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de 

tutela (artigo 489, CPC). Entretanto, �a procedência da ação rescisória impede o início da 

execução ou implica sua extinção, total ou parcial. (...) Ao contrário, julgada improcedente, 

prossegue a execução, revogada a medida cautelar ou antecipatória (...)�
460. 

 

                                                           
459 Nesse sentido é a doutrina de ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 366). 
460 ARAKEN DE ASSIS (in Manual da execução. 13 ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 367-368). 
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3.1.2.2. Responsabilidade objetiva do exequente (art. 574, CPC) 

 

 Diferentemente da execução provisória, que, quando reformada ou anulada, gera direito à 

indenização e, ainda, à restituição das partes ao status quo ante (art. 475-O, I e II, CPC), a 

execução definitiva é origem tão somente de perdas e danos, nos exatos termos do artigo 574, do 

Código de Processo Civil. 

 

 Referido artigo preceitua que �o credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, 

quando a sentença, passada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, 

que deu lugar à execução�. 

 

 Trata-se indubitavelmente de dispositivo aplicável tanto ao cumprimento de sentença 

quanto à execução de título extrajudicial461, em suas versões definitivas. 

 

 Também nessa hipótese não se exige prova de qualquer conduta culposa por parte do 

exequente462. Basta comprovar a incidência no tipo legal constante do artigo 574, do Código de 

Processo Civil; os danos sofridos pelo executado e o nexo de causalidade com os atos executivos 

perpetrados463. 

 

 CALMON DE PASSOS expressamente reconhece a responsabilidade prevista no artigo 

574, do Código de Processo Civil, como objetiva, sustentando que, �nele, o elemento subjetivo é 

totalmente posto à margem, derivando a responsabilidade do exeqüente do fato de haver 

                                                           
461 Conforme entendimento de PONTES DE MIRANDA (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IX: arts. 
566 a 611. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 144) e, ainda, LUIZ FUX (Curso de Direito Processual Civil. v. II. 4 
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 60). 
462 Nesse sentido, NELSON NERY JÚNIOR e MARIA ROSA DE ANDRADE NERY, in Código de Processo Civil 

Anotado e Legislação Extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 831. 
463 Nos termos do que doutrina ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, �não se trata de responsabilizar, sempre, o 
credor pelos danos que o devedor sofreu pela execução infundada, se esse a houver embargado. É necessário que 

ocorra o requisito indicado no próprio dispositivo [art. 574]: declaração de inexistência da obrigação� (in 

Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo VI: arts. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 179). 
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sentença, passada em julgado, declarando inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que deu 

lugar à execução�
464. 

 

 Na mesma direção é o escólio de ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, 

salientando que, �quanto ao dever de indenizar, é importante a observação de que este não 

depende de dolo ou mesmo culpa; trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade objetiva�
465. 

 

 Diversa não é a lição de CARLOS ALBERTO CARMONA, ao comparar a 

responsabilidade advinda do artigo 574 com a previsão legal da execução provisória: 

 

�É certo, porém, que tanto o art. 574 como o art. 588
466 dispensam a existência de 

culpa ou dolo: provando o executado, nas situações previstas em cada um dos 

dispositivos legais (situações, insisto, substancialmente diversas), terá direito à 

indenização reparatória�
467. 

 

 No mesmo sentido, LEONARDO MOREIRA LIMA igualmente sustenta como objetiva a 

responsabilidade advinda do artigo 574, CPC: 

 

�Em rigor tanto na �execução provisória� (art. 475-O) quanto na �execução definitiva� 

(art. 574) o exeqüente responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pelo executado 

em caso de posterior demonstração de inexistência de fundamento da execução�
468. 

 

 Sobre os requisitos necessários para a incidência da obrigação de indenizar constante do 

artigo 574, do CPC, assim manifesta-se ALCIDES DE MENDONÇA LIMA: 

 

�Pelo sistema brasileiro, nem se exige a prova da culpa do credor por ter intentado a 

execução. Se o requisito legal ocorrer � declaração da inexistência da obrigação �, 
                                                           
464 Responsabilidade do exeqüente no novo Código de Processo Civil. Revista Forense, v. 246. Fascículos 850, 851, 

852, Rio de Janeiro: Forense, abril, maio, junho de 1974, p. 170. 
465 Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 

1149. 
466 Artigo 588 do CPC, que, com as alterações recentes, encontra-se disciplinado no artigo 475-O, do mesmo 
diploma legal. 
467 In MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de Processo Civil interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 

1752. 
468 In A nova regra do art. 587 do CPC: aspectos da aplicação excepcional do regime da �execução provisória� à 

execução do título extrajudicial. In: Bueno, Cassio Scarpinella; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos 

polêmicos da nova execução. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 295. 
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responsabilidade lhe cabe. Mas, não basta que a responsabilidade seja decorrência 

natural daquela declaração: é necessário que, efetivamente, haja danos a serem 

ressarcidos ao devedor. Em caso contrário, tudo se resumirá nos ônus processuais 

normais (custas e honorários advocatícios).�
469 

 

 Aplicando o dispositivo ora analisado observe-se o entendimento da Vigésima Terceira 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a matéria: 

 

�RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO INFUNDADA. EMPRESA RÉ QUE 

INGRESSOU COM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA EM FACE 

DA AUTORA E DA EMPRESA "CANOVAS ESTRUTURAS METÁLICAS E 

MATENAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME". EXECUTADA, ORA AUTORA, 

QUE OPÔS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO QUE FOI 
ACOLHIDA, TENDO O PROCESSO EXECUTIVO SIDO EXTINTO NO 
TOCANTE À AUTORA RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO 

INFUNDADA. CREDOR QUE DEVE RESSARCIR O DEVEDOR DOS DANOS 
QUE ESTE SOFREU, EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO INJUSTA. ART 574 
DO CPC. RESSARCIMENTO QUE É DE NATUREZA OBJETIVA, 

PRESCINDINDO DA EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA. DISPOSITIVO 

LEGAL QUE TAMBÉM É APLICÁVEL À EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE 
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO INFUNDADA. DANOS AOS QUAIS 

ALUDE O ART 574 DO CPC QUE ABRANGEM TANTO O DANO MATERIAL 
COMO O DANO MORAL.�470 

 

 De toda sorte, como bem sustenta PONTES DE MIRANDA, �a declaração de 

inexistência da relação jurídica, de que resultaria obrigação do devedor e, pois pretensão e ação 

do credor, supõe que a sentença tenha declarado que não existia a relação jurídica, ou que, por 

invalidade, dela não podia irradiar-se obrigação�
471. 

 

 Não basta, portanto, a simples improcedência, por qualquer motivo, da execução. Ao 

contrário, a obrigação que lastreia a execução deve ser declarada inexistente, como, por exemplo, 

nas hipóteses de título anulado ou reputado falso. 

 

 Sobre a inteligência que deve ser dada à expressão �declarar inexistente, no todo ou em 

parte a obrigação, que deu lugar à execução�, pondera DONALDO ARMELIN: 

                                                           
469 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo VI: arts. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 183. 
470 APL 7267088-1; Ac. 3412596; Rel. Des. José Marcos Marrone; j. 3.12.2008; DJESP 20.01.2009. 
471 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IX: arts. 566 a 611. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 144. 
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�Evidencia-se que o texto do art. 574, ao se referir à existência da obrigação, ipso facto 

reportou-se à sua contrapartida ativa, ou seja, ao direito do credor. Ausente este em 

virtude da inexistência daquela, seja porque inexistente seu objeto, seja em decorrência 

de, posto existente tal objeto, ela se reportar a outro credor, corporifica-se a hipótese 

prevista nesse dispositivo legal, desde que tal tenha sido declarado por sentença 

transita em julgado�472. 
 

 Por se tratar de notória hipótese de responsabilidade de cunho objetivo, deve o campo de 

aplicação do artigo 574, do Código de Processo Civil, ser interpretado restritivamente. Ou seja, 

deve ser admitida apenas a dispensa de demonstração de conduta culposa no estrito caso 

legislado, qual seja, tendo ocorrido a prolação de sentença, transitada em julgado, que declare 

inexistente a obrigação que deu lugar à execução. Somente nesse caso, portanto, admite-se a 

responsabilidade objetiva, devendo o exequente ser condenado a ressarcir os danos causados ao 

executado, sem a comprovação de culpa. 

 

 Questão extremamente pertinente quando se analisa o dispositivo em comento concerne a 

quem atinge a responsabilidade objetiva nele prevista. O artigo 574, do CPC, dispõe 

expressamente que �o credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu�. Entretanto, a 

utilização dos vocábulos �credor� e �devedor�, nesse caso, merece temperamentos. Tais 

expressões são atinentes a relações de cunho tipicamente material. Ou seja, traduzem a noção da 

pessoa a quem se deve uma obrigação e daquela que deve a mesma obrigação, respectivamente. 

São, em resumo, os efetivos titulares da obrigação existente. 

 

 Por vezes, o legislador se utiliza, no processo de execução, das referidas expressões, como 

foi o caso do artigo 574, do Código de Processo Civil, quando, na verdade, deveria se utilizar dos 

vocábulos de cunho processual, quais sejam, exequente e executado473. 

 

 Especificamente no que tange ao dispositivo em análise, entendemos que onde se leem 

�credor� e �devedor�, devem ser lidos �exequente� e �executado�, respectivamente. E tal 

                                                           
472 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord). Processo Civil: 

evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 103. 



172 
 

 

entendimento não se trata de mero preciosismo ou de questão meramente acadêmica, uma vez 

que, se o entendimento restringir-se efetivamente às hipóteses de direito material, por vezes 

estará esvaziado o significado do dispositivo. 

 

 Apenas por ilustração, imagine-se uma situação em que uma demanda executiva é 

incorretamente proposta, tendo sido declarada, por sentença, inexistente, no todo, a obrigação que 

lastreara a execução. Demonstrou-se, pois, que aquele tido como devedor � na relação de cunho 

material � na verdade não o era. Se for fixado entendimento de forma restritiva, sem abarcar as 

relações de cunho processual envolvidas no processo, o artigo 574, do CPC não teria qualquer 

aplicabilidade, posto que �devedor� não mais haveria após a respectiva declaração por sentença 

de inexistência da obrigação. 

 

 Dessa sorte, entendemos que a responsabilidade prevista no artigo 574, do Código de 

Processo Civil, aplica-se entre exequente e executado, figuras essas de cunho processual e não 

material, como o são o credor e o devedor
474. 

 

 A propósito dessa questão, PONTES DE MIRANDA pertinentemente sustenta que: 

 

�Não se pode interpretar o art. 574 como se não protegesse o terceiro que, sem 

qualquer obrigação, sofreu a execução. No art. 574 fala-se de �devedor�, mas havemos 

de entender �demandado na ação executiva de título judicial ou extrajudicial��
475. 

 

 Apenas uma ressalva fazemos à assertiva supracitada: não vislumbramos o demandado 

como terceiro. Ele é terceiro na relação material, mas não o é na relação processual. De qualquer 

forma, perfeita a conclusão quando se aduz que se deve entender o �devedor� como �demandado 

na ação executiva�. 

                                                                                                                                                                                            
473 Tal fato não é privilégio do legislador do Código de Processo Civil, em sua versão original. Também o legislador 
reformista utilizou-se recorrentemente dos termos com viés material e não processual. 
474 É oportuno informar que o Projeto do Novo Código de Processo Civil, que tramita no Congresso Nacional, 

manteve a linha mestra dessa hipótese de responsabilidade objetiva na execução definitiva, apenas alterando os 

vocábulos �credor� para �exequente� e �devedor� para �executado�, nos exatos termos da crítica ora tecida. É a 

seguinte, portanto, a sugestão de redação do dispositivo em comento: �Art. 735. O exequente ressarcirá ao executado 

os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a 

obrigação que ensejou a execução�. 
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 Dessa sorte, como regras de responsabilidade objetiva exigem interpretação restrita, 

somente haverá que se falar em responsabilidade objetiva na relação havida entre exequente e 

executado. 

 

 Questão extremamente relevante, que merece expresso enfrentamento, diz respeito à 

análise da aplicabilidade da pena civil prevista no artigo 940, do Código Civil
476, à seara das 

execuções integral ou mesmo parcialmente reformadas. Ou seja, cumpre verificar se a pena 

prevista no referido dispositivo legal aplica-se ao excesso de execução e/ou à execução em que se 

pleiteia montante já pago. 

 

 O artigo, em tela, apresenta a seguinte redação: 

 

�Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar 
as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao 

devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição�. 

 

 Doutrina e jurisprudência são assentes em alguns pontos quanto à interpretação que deve 

ser dada ao mencionado dispositivo. 

 

 O primeiro deles advém da natureza jurídica da referida penalidade: trata-se de sanção 

civil, de direito material, não tendo caráter de responsabilização processual
477. Daí porque pode 

ser, inclusive, eventualmente cumulada com as sanções previstas por litigância de má-fé (artigos 

16 a 18, do Código de Processo Civil). 

 

                                                                                                                                                                                            
475 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IX: arts. 566 a 611. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 148. 
476 Dispositivo legal do atual Código Civil que corresponde, em redação similar, ao artigo 1.531, do Código Civil de 

1916. 
477 Nessa esteira é a doutrina de CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Comentários ao novo Código Civil. v. 11: 

arts. 927 a 965. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 513-514). 
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 Ademais, exige prova cabal da existência de má-fé do postulante
478. Aliás, a Súmula 159 

do Supremo Tribunal Federal preceitua que �cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531 do Código Civil�. O Superior Tribunal de Justiça manteve referido 

entendimento do seguinte julgado, como se pode observar, exemplificativamente, do seguinte 

julgado: 

 

�Indenização. Pena prevista no art. 1.531 do Código Civil. A aplicação da penalidade 

estabelecida no art. 1.531 do Código Civil pressupõe o ajuizamento de demanda com 

malicioso pedido de pagamento de dívida já paga ou de quantia maior do que a 
realmente devida. Recurso especial conhecido e provido�479. 

 

 Por fim, importante ressaltar que a incidência na penalidade, em voga, deve ser pleiteada 

em ação autônoma ou em reconvenção
480. 

 

 Fixadas, pois, referidas premissas, urge analisar se eventual excesso de pedido, em sede 

de execução, poderia acarretar a aplicação da pena civil prevista no artigo 940, do Código Civil. 

 

 Entendemos como negativa a resposta para tal questionamento. E assim é primeiramente 

em virtude de se exigir a comprovação de conduta dolosa por parte do demandante que pleiteia 

em excesso de pedido. Ora, trata-se de notória ampliação do espectro probatório, incompatível 

com o procedimento de liquidação de danos. Ainda que se admitisse, por hipótese, a modalidade 

de liquidação por artigos, em que se permite a prova de fatos novos, são esses limitados ao 

estritamente necessário para a fixação do quantum debeatur e não quanto ao an debeatur. Assim, 

a exigência de que se comprove a má-fé do demandante exige maior dilação probatória do que 

comporta o procedimento de liquidação de danos decorrentes da eventual reforma da execução � 

seja ela definitiva ou provisória. 

                                                           
478 Convergem, no mesmo sentido, as doutrinas de MARIA HELENA DINIZ (in Código Civil anotado. 14 ed., São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 637); CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Comentários ao novo Código Civil. v. 11: 
arts. 927 a 965. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 512) e CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO (in Comentários ao novo Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 328-330). 
479 REsp 46.203/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 8.8.1994, DJ 10.10.1994, p. 27.176. 
480 Como bem salientam CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO e SÉRGIO CAVALIERI FILHO, �a melhor 
posição é aquela que admite a postulação da pena tanto em reconvenção na própria ação de cobrança ilícita, ou por 
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 Outro óbice para a aplicação do artigo 940, do Código Civil, ao excesso de execução 

advém do inquestionável momento em que deve ser pleiteada a aplicação da multa. Conforme 

analisado alhures, neste mesmo item, tal momento se dá em sede reconvencional ou em ação 

posterior481. Novamente, é de se rechaçar a possibilidade de sua incidência apenas em 

procedimento de liquidação, que pressupõe a preexistência de prova do an debeatur. 

 

 Exemplo de aplicação do entendimento ora defendido pode ser verificado no acórdão cuja 

ementa segue: 

 

�FASE DE LIQUIDAÇÃO OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANO 

PROCESSUAL. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS 

PENHORADOS, ENQUANTO PENDIA DE JULGAMENTO RECURSOS 
INTERPOSTOS PELAS PARTES. EMBARGOS DOS DEVEDORES 
PARCIALMENTE PROCEDENTES EM GRAU DE APELAÇÃO. Obrigação do 

credor de ressarcir ao devedor os danos que este sofreu, quando a sentença, passada em 

julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, que deu lugar à 

execução (art. 574 do CPC). In casu viabilidade de aplicação analógica do art. 588 do 

estatuto adjetivo, atual 475-0, estabelecendo que a execução provisória da sentença 

corre por conta e responsabilidade do credor. Danos morais não configurados. 

Desobrigação de restituição patrimonial dobrada. Mantida sucumbência por conta do 

banco. Litigâncias de má-fé não configuradas. Agravo parcialmente provido�
482. 

 

 Assim, não entendemos aplicável a sanção civil prevista no artigo 940, do Código Civil, 

ao excesso de execução decorrente da incidência no artigo 574, do CPC (ou mesmo no artigo 

475-O, do mesmo diploma legal, em se tratando de execução provisória). 

 

 

3.1.2.3. Procedimento de liquidação dos danos 

                                                                                                                                                                                            
ação posterior. O que não nos parece possível é que o pedido venha apenas na contestação� (in Comentários ao novo 

Código Civil. v. XIII: arts. 927 a 965. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 331). 
481 Note-se que a jurisprudência pátria afasta a incidência da pena civil, em questão, até mesmo em sede de embargos 

à execução, declarando, para tanto, seu âmbito restrito, como bem delineia o julgado que se segue: �Embargos à 

execução. Pena do art. 1.531 do Código Civil. 1. Não cabe a imposição da pena do art. 1.531 do Código Civil em 

embargos à execução, de âmbito limitado, para tanto sendo necessário o ajuizamento de ação própria. 2. Recurso 

especial conhecido e provido� (STJ, 3ª Turma, REsp 297.428/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 

27.09.2005, DJ 19.12.2005, p. 393). 
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 Diferentemente do procedimento previsto para a execução provisória, em que há regra 

expressa ordenando que os danos devem ser liquidados nos mesmos autos (inciso II, do artigo 

475-O, do Código de Processo Civil), especificamente quanto à execução definitiva, não há regra 

similar. 

 

 Tal omissão do legislador leva alguns doutrinadores a defender a necessidade de 

propositura de nova ação para a cobrança dos danos constatados nos termos da hipótese prevista 

no artigo 574, do Código de Processo Civil. 

 

 Nesse sentido, ALCIDES DE MENDONÇA LIMA assevera que: 

 

�Na ausência de norma similar à do art. 883, inciso II, do Código de 1939
483, os danos 

deverão ser liquidados e pleiteados em ação executiva própria e não nos autos da 

própria malograda execução�
484. 

 

 Em idêntico sentido é a posição de PONTES DE MIRANDA: 

 

�Pedido e liquidação dos danos � Além da verificação dos danos, tem-se de proceder à 

liquidação. A ação executiva é outra, porque a sentença que declarou a inexistência 

pode ter condenado. Se não houve a condenação, a ação de quem sofreu os danos é 

ação condenatória, de que há de derivar a execução. A ação para haver a indenização 

(art. 574), com a liquidação ou sem ela, em todos os casos é outra ação, com outro 

processo�485. 
 

 Na mesma esteira, doutrina CARLOS ALBERTO CARMONA que �na indenização de 

que trata o art. 574 deve a parte prejudicada promover demanda própria para a reparação do dano 

alegado�486. 

 

                                                                                                                                                                                            
482 TJSP; AI 7333666-2; Ac. 4090551; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de 

Sylos Neto; Julg. 1.09.2009; DJESP 7.10.2009; destaque nosso. 
483 �Art. 883. A execução provisória da sentença obedecerá aos princípios seguintes: (...) II) a reparação dos danos 

que, em consequência da execução, sofrer o executado, se reclamará e liquidará nos próprios autos da ação;� 
484 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo VI: arts. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 186. 
485 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IX: arts. 566 a 611. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 150. 
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 Parte da jurisprudência também abarca referido entendimento, conforme explicitado no 

seguinte julgado: 

 

�APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. Embargos à 

execução cumulados com pedido de indenização. (...) 
 
2. Impossibilidade jurídica do pedido indenizatório verificada. Situação em que não se 

mostra possível requerer, em sede de embargos à execução, o pagamento da 

indenização prevista no art. 574 do CPC, devendo o pleito ser objeto de ação própria. 

Lições de doutrina. Precedente. 

 
3. Pedido de execução fundamentado em notas promissórias emitidas em razão de 

contrato de renegociação de dívida. Causas que implicariam a nulidade do acordo não 

comprovadas. Presentes a exigibilidade, liquidez e certeza dos títulos que embasam o 

pleito executório. Embargos julgados improcedentes. Preliminar de não-conhecimento 
do recurso rejeitada. Impossibilidade jurídica reconhecida, quanto ao pedido de 
indenização. Apelo desprovido�

487. 
 

 E ainda: 

 

�DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Excesso de penhora. Ausência de 

avaliação do bem. Descabimento do pedido em sede de embargos à execução. Pedido 

de indenização. Impossibilidade de apreciação da matéria em sede de embargos à 

execução. Apelação improvida�
488. 

 

 Entendemos, todavia, que não há que se falar na necessidade de propositura de outra ação 

� seja ela executiva e muito menos de conhecimento � para que se apure e se condene o 

exequente ao pagamento de perdas e danos, com base no artigo 574, do Código de Processo 

Civil. Isso porque se se admite a existência da obrigação de reparação de danos como efeito 

anexo da sentença que declara a inexistência da obrigação antes objeto da execução, não há como 

se admitir a necessidade de propositura de nova ação com o mesmo fito. 

 

                                                                                                                                                                                            
486 In MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de Processo Civil interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 

1752. 
487 TJRS; AC 70023875867; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Renato Alves da Silva; j. 18.12.2008; 
DOERS 21.01.2009; Pág. 59; destaques nossos. 
488 Apelação Cível Nº 70010731354, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Rodrigues Bossle, j. 17.02.2005; destaque nosso. 
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Ora, não vislumbramos interesse de agir na propositura de nova ação quando a própria 

sentença que declara a inexistência da obrigação que lastreava o título executado carrega, em si, a 

condenação de o exequente reparar eventuais danos causados ao executado, como imperioso 

efeito anexo489. É de se questionar, portanto, qual seria a utilidade da propositura de ação de 

conhecimento para que se condenasse o exequente ao pagamento de perdas e danos, uma vez que 

tal condenação já se encontra prevista, por lei, no dispositivo em comento? O mesmo raciocínio 

pode ser utilizado para imaginarmos a necessidade de propositura de nova ação executiva. A 

condenação já existe, faltando apenas o implemento da norma à satisfação do caso concreto. Ou 

seja, falta somente a implementação dos atos executivos no patrimônio do antes exequente e 

agora executado. E não há utilidade nenhuma em entender como imperiosa a propositura de nova 

ação executiva para tal finalidade. 

 

Por óbvio que referida solução não afasta a eventual necessidade de liquidar os danos 

sofridos pelo executado. Em sendo tal providência necessária, entendemos inteiramente possível 

que se apure previamente o quantum devido, uma vez que o an debeatur já decorre, como efeito 

anexo, da própria sentença que declarou a inexistência da obrigação que dava lastro à execução. 

 

 Em sentido similar é a doutrina de DONALDO ARMELIN: 

 

�As perdas e danos a serem ressarcidos devem ser apurados, se necessário, em 

liquidação, que se há de processar nos próprios autos da execução, admitido o efeito 

anexo da sentença, que julgou procedentes os embargos de devedor, e considerando-se 
os aspectos práticos de tal solução. Resultando a declaração de inexistência da 

obrigação de ação declaratória autônoma, a melhor solução, tendo-se em vista a 
competência funcional do juízo do processo de conhecimento para processar a 

execução e antecedente liquidação das perdas e danos, será o processamento dessa 

liquidação no próprio juízo da ação�490. 
 

Concluímos, pois, que tal solução é decorrência lógica da existência do efeito anexo da 

sentença trânsito em julgado, nos moldes do artigo 574, do Código de Processo Civil. Ademais, 

esse dispositivo legal não versa sobre a forma pela qual se devem processar o pedido e a apuração 

                                                           
489 Ou, como esclarece SÉRGIO SHIMURA, �o dever de indenizar exsurge automaticamente, pela simples 

desconstituição do título� (in Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005, p. 151). 
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das perdas e danos, o que não gera como consequência, ao contrário do que entendem alguns 

doutrinadores, a necessidade de propositura de outra ação para se obter o que já se tem: a 

condenação em perdas e danos (desde que sejam esses existentes, por óbvio). 

 

Inteiramente viável para se justificar a solução ora defendida é a utilização do recurso 

integrativo da analogia, fazendo-se uso da solução prevista para a mesma hipótese no caso da 

execução provisória (art. 475-O, II, do CPC). 

 

Conforme cediço, as formas de integração das lacunas são a analogia, os costumes, os 

princípios gerais do direito e a equidade. No que tange à analogia, MIGUEL REALE
491 doutrina 

que �quando recorremos, portanto, à analogia, estendendo a um caso semelhante a resposta dada 

a um caso particular previsto, estamos, na realidade, obedecendo à ordem lógica substancial ou à 

razão intrínseca do sistema�. Analogia, portanto, nada mais é do que a extensão de uma resposta 

jurídica a um caso semelhante, em igualdade de razões. 

 

No caso em análise, destaca-se a integral igualdade de razões para uma e outra hipóteses: 

tanto no caso da reforma de um título que dera azo à execução provisória (art. 475-O, II, do CPC)  

quanto no caso da declaração de inexistência da obrigação que lastreava a execução definitiva 

(art. 574, do CPC), o legislador atribuiu como efeito anexo a responsabilidade do exequente pelos 

danos causados ao executado. Assim, na omissão legislativa quanto ao procedimento a ser 

adotado na hipótese do artigo 574, do CPC, entendemos seja lógica, para tais casos, a extensão da 

via procedimental prevista no artigo 475-O, II, do CPC. 

 

Conforme já mencionado, a analogia nada mais é do que a extensão de uma resposta 

jurídica a um caso semelhante, em igualdade de razões. Assim, para que se entenda pela 

aplicação da analogia, deve haver necessariamente identidade de normas e similitude de fatos. 

Aplicar-se-á, portanto, uma mesma norma prevista abstratamente para uma situação, à uma outra 

não prevista, mas similar. 

                                                                                                                                                                                            
490 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 106. 
491 Lições preliminares de Direito. 3 ed., São Paulo: Saraiva, 1976, p. 292. 
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Cumpre, porém, ressaltar o alerta de ANDRÉ FRANCO MONTORO, no sentido de que: 

 

�A analogia consiste em aplicar a um caso não previsto, a norma que rege outro caso 

semelhante. (...) 
 
Não basta, porém, a semelhança de casos ou situações. É necessário que exista a 

mesma razão para que o caso seja decidido de igual modo. Ou, como diziam os 

romanos, onde existe a mesma razão da lei, cabe também a mesma disposição (...)�
492. 

 

Tem-se, portanto, que o fundamento para existência da analogia como método integrativo 

é a igualdade jurídica
493, sendo de se ressaltar que a igualdade é de norma, enquanto a similitude 

é de fato. 

 

Para que seja a analogia aplicada, mister estejam presentes alguns pressupostos. Assim, 

segundo doutrina de MARIA HELENA DINIZ: 

 
�Requer a aplicação analógica que: 
 
1 � o caso sub judice não esteja previsto em norma jurídica. Isto porque o direito 

expresso ou literal disposição legal não abrange analogia, pois esta dilata a aplicação 

da lei a casos não previstos, que, por identidade de razão, devem submeter-se a ela. A 
analogia compara, e da semelhança conclui pela aplicação da norma ao caso em tela, 

sendo, portanto, um processo mental, ao passo que a norma é um imperativo. Se 

houvesse lei regulando o caso, ter-se-ia interpretação extensiva. 
 
2 � o caso não contemplado tenha com o previsto, pelo menos uma relação de 

semelhança. 
 
3 � o elemento de identidade entre eles não seja qualquer um, mas sim essencial ou de 

fato que levou o legislador a elaborar o dispositivo que estabelece a situação a qual se 

quer comparar a não contemplada. Terá de haver uma verdadeira e real semelhança e a 

mesma razão entre ambas as situações. Meras semelhanças aparentes, afinidades 

formais ou identidades relativas a pontos secundários não justificam o emprego da 

argumentação analógica�
494. 

 

                                                           
492 Introdução à ciência do Direito. 21 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 381. 
493 MARIA HELENA DINIZ ensina que �o fundamento da analogia encontra-se na igualdade jurídica, já que o 

processo analógico constitui um raciocínio �baseado em razões relevantes de similitude�, fundando-se na identidade 
de razão, que é o elemento justificador da aplicabilidade da norma a casos não previstos, mas, substancialmente 

semelhantes� (in Compêndio de introdução à ciência do Direito. 15 ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 451). 
494 As lacunas no Direito. 9 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163-164. 
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Dessa sorte, entendemos ser aplicável às hipóteses do artigo 574, do CPC, por analogia, a 

sistemática referente ao procedimento a ser adotado, previsto no artigo 475-O, II, do Código de 

Processo Civil, posto que existentes todos os requisitos para utilização de tal forma de integração 

normativa. Primeiramente, inexiste previsão normativa quanto ao procedimento a ser adotado 

para indenização na hipótese do artigo 574, do CPC. O segundo pressuposto é a similitude 

fática, também presente na hipótese ora analisada. Isso porque, em ambos os casos, a 

responsabilidade do exequente decorre do efeito anexo dos respectivos pronunciamentos judiciais 

reformadores das execuções anteriormente processadas. Não se trata, portanto, de mera 

semelhança aparente, mas, sim, de notório elemento de identidade, restando presente, portanto, 

também o terceiro requisito autorizador da aplicação da analogia. 

 

Entendemos, portanto, que está autorizada a aplicação da analogia, no presente caso, 

devendo ser adotado o procedimento previsto no artigo 475-O, II, do CPC, para as hipóteses 

decorrentes do artigo 574, do mesmo diploma legal. Via de consequência, devem se dar o pedido 

e a apuração das perdas e danos, nos mesmos autos, não havendo necessidade de propositura de 

outra ação para tal fim
495. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
495 Em sentido similar é a doutrina de DONALDO ARMELIN: �se essa condenação é efeito anexo da sentença 

parece despicienda a necessidade de aforamento de ação condenatória, mas tão-somente a apuração do quantum 

debeatur, se indispensável para a liquidez do título executivo� (in Responsabilidade objetiva no Código de Processo 

Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 

1995, p. 106). 
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3.2. Responsabilidade pelos danos causados na efetivação de medidas cautelares 

 

 Passa-se à análise de outra hipótese de responsabilidade objetiva prevista no Código de 

Processo Civil pátrio, qual seja, aquela decorrente dos danos causados quando da efetivação de 

medidas cautelares (artigo 811). 

 

 

 3.2.1. Análise do tratamento dispensado às tutelas de urgência � atualidade e 

tendências do direito brasileiro 

 

 É antiga e notória a preocupação dos processualistas com os denominados efeitos 

deletérios do tempo no processo. Como bem sustenta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, �o 

direito processual contemporâneo se converteu à ideologia da velocidade, dominante do século 

atual�496. 

 

 Ou, nos termos da lição viva de OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, está-se diante de �uma 

civilização cada vez mais tangida pela pressa e agora já nem se trata mais de urgência, mas pela 

pura instantaneidade, com a eliminação do espaço e do tempo das comunicações virtuais�497. 

 

 Dessa forma, o legislador busca enfrentar esse imediatismo inerente ao nosso tempo por 

meio de técnicas que alteram a sistemática ordinária do processo, fazendo com que certos eventos 

que somente ocorreriam posteriormente sejam antecipados no tempo, desde que presentes 

determinados requisitos. Está-se diante, pois, das tutelas de urgência. 

 

 Nesse contexto, entendemos que o Código de Processo Civil atual, com todas as 

alterações pelas quais vem passando ao longo de anos de reformas esparsas
498, apresenta uma 

estrutura teórica bem delineada quanto às tutelas de urgência. 

                                                           
496 Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 32. 
497 Da função à estrutura. RePro, n. 158. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril 2008, p. 11. 
498 Desde a promulgação do Código de Processo Civil, em 1973, foram 65 (sessenta e cinco) as leis esparsas que 
alteraram a redação original do codex. 
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 Pode-se dizer que tutela de urgência, na presente sistemática, é gênero do qual são 

espécies a tutela cautelar e a tutela antecipada. 

 

 Sobre o gênero das tutelas de urgência, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR aduz que: 

 

�A tônica comum da tutela de urgência é enfrentar o perigo da demora do processo 

(periculum in mora), criando expedientes capazes de impedir que um dano 
irremediável, ou de difícil reparação, ocorra ao processo ou ao direito material da 
parte, antes do provimento jurisdicional definitivo�499. 

 

 Em outra oportunidade, o mesmo doutrinador argumenta que: �É o fim comum de 

assegurar, por via da tutela diferenciada, a efetividade do processo, combatendo os males do 

tempo sobre o processo, que unifica a tutela de urgência, submetendo a princípios comuns as 

medidas conservativas e as antecipatórias�
500. 

 

 As tutelas de urgência têm notório mote constitucional, conforme discorre DANIEL 

FRANCISCO MITIDIERO: 

 

�O acesso à ordem jurídica justa, vale dizer, o direito a um processo justo e équo, 

pressupõe a efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que não há devido 

processo legal em sentido processual sem a pronta salvaguarda das situações jurídicas 

de vantagem outorgadas pelo ordenamento jurídico aos consumidores de justiça, quer 

essa proteção se dê à simples aparência do direito, à vista de um perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação (tutela cautelar, antecipada ou final), quer se a 

expenda em função de um dado grau de verossimilhança do direito ameaçado pela 

demora da prestação jurisdicional (tutela satisfativa antecipada provisional)�
501. 

 

 Quando se fala, pois, em acesso à justiça, isso não pode querer significar algo estático e 

passivo, mas, sim, a garantia de todas as medidas necessárias e aptas não só a ressarcir eventuais 

danos causados, como também, e principalmente, a evitar que tais danos ocorram. Os 

                                                           
499 Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 32. 
500 Tutela antecipada. Evolução. Visão comparatista. Direito brasileiro e direito europeu. RePro, n. 157. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, março 2008, p. 135. 
501 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III (artigos 270 a 331). São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 

44. 
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provimentos jurisdicionais, portanto, devem ser suficientes a fazer com que o jurisdicionado 

obtenha o quanto necessário para salvaguarda de seus direitos. 

 

 Nesse contexto, o processo cautelar vem previsto no Livro III, do atual Código de 

Processo Civil, e configura-se em um tertium genus, ao lado do processo de conhecimento e de 

execução. 

 

 Clássica é a doutrina de GALENO LACERDA, ao descrever o realce outorgado pelo 

legislador brasileiro ao processo cautelar: 

 

�Na verdade, a posição de destaque conferida ao processo cautelar, em nosso Código, 

corresponde à autonomia hoje reconhecida à cautela como uma das espécies da função 

jurisdicional. 
 
Essa autonomia não significa, porém, independência teleológica, como se no processo 

cautelar houvesse uma finalidade stante a se. Ela decorre, sim, da natureza diversa da 
prestação solicitada ao juiz. Enquanto no processo de conhecimento se pede a 
declaração do direito, acrescida de eventual condenação ou constituição (positiva ou 

negativa), e no de execução se cuida da realização coativa do direito reconhecido, na 

função cautelar a prestação jurisdicional se caracteriza pela outorga de segurança com 

vistas a garantir o resultado útil das demais funções�
502. 

 

 A característica de tertium genus é igualmente ressaltada por ENRICO TULLIO 

LIEBMAN: 

 

�À cognição e à execução, com que a jurisdição realiza todo o ciclo de suas principais 

funções, acrescenta-se uma terceira atividade, que tem um objetivo auxiliar e 
subsidiário, e que é a atividade cautelar. Ela se destina a assegurar, a garantir o curso 
eficaz e o resultado útil das outras duas, concorrendo assim, indiretamente, para a 

consecução dos objetivos gerais da jurisdição�
503. 

 

 Assim, enquanto a palavra-chave do processo de conhecimento é a busca da certeza e a do 

processo executivo é a satisfação do direito já reconhecido, quando se tratar do processo cautelar, 

será a garantia do resultado útil de outro processo. 

 

                                                           
502 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 2-3. 
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 São características típicas do processo cautelar a instrumentalidade, a temporalidade, a 

revogabilidade, a sumariedade e a autonomia. 

 

 O processo cautelar funciona nitidamente como instrumento para garantia o resultado útil 

de um processo dito principal. Ou, como bem define DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES, �a característica especial de instrumentalidade no processo cautelar se deve justamente a 

que este não serve de instrumento para a obtenção do bem da vida, mas sim para tornar possível 

tal obtenção�
504. Ressalta, ainda, tal doutrinador que se trata de uma instrumentalidade hipotética, 

pois não há como prever se a medida cautelar será efetivamente apta a garantir o resultado do 

processo principal. 

 

 Configura-se, ainda, o processo cautelar em medida de cunho patentemente temporário
505, 

visto que não se pode imaginar medida de caráter assecuratório do resultado profícuo de outro 

processo que possa ser mantida ad eternum. Tais medidas são concedidas com duração de tempo 

limitado ao necessário, para que se aprecie de forma útil o direito versado nos autos principais. 

Cessado o risco de perigo para o direito objeto da lide principal, deve igualmente cessar a eficácia 

da medida concedida enquanto cautelar. 

 

 Ademais, o artigo 807, do Código de Processo Civil, expressamente prevê que: �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�
506, traduzindo 

normativamente, pois, a noção de revogabilidade das medidas cautelares. Tal característica é 

fruto do próprio objetivo das medidas cautelares. Se essas visam a garantir o resultado útil de 

outro processo, em virtude de uma situação de risco, diversos são os fatores que podem originar a 

                                                                                                                                                                                            
503 Manual de Direito Processual Civil, v. I, 3 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 277. 
504 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1197. 
505 FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA fazem distinção da medida temporária 

para a provisória. Aduzem esses autores que, na tutela cautelar, �temporários são seus efeitos fáticos, práticos, afinal 

a cautela perde sua eficácia quando reconhecido e satisfeito o direito acautelado (ou quando denegado), mas a 

decisão que a concedeu, ainda assim, permanece imutável, inalterável em seu dispositivo. (...) Não é uma decisão 

provisória a ser, posteriormente, substituída por uma definitiva � que a confirme, modifique ou revogue. Ela já é, em 

si, a decisão final, definitiva, para a questão� (in Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito 
probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: 

JusPodivm, 2010, p. 453). 
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revogação ou modificação das mesmas: cessação do risco anteriormente existente, eliminação da 

fumaça do bom direito que amparava a concessão da medida, dentre diversos outros. Assim, �se 

desaparece a situação fática que levou o órgão judicial a acautelar o interesse da parte, cessa a 

razão de ser da precaução�
507. 

 

 No que tange à sumariedade da tutela cautelar, argumenta TEORI ALBINO ZAVASCKI 

tratar-se de cognição menos aprofundada em relação à cognição exauriente prevista para a tutela 

definitiva. Assim, 

  

�se a cognição exauriente se presta à busca de juízos de certeza, de convicção, porque 

o valor por ela privilegiado é o da segurança jurídica, a cognição sumária, própria da 

tutela provisória, dá ensejo a juízos de probabilidade, de verossimilhança, de aparência, 

de fumus boni iuris, mais apropriados à salvaguarda da presteza necessária a garantir a 

efetividade da tutela�508. 
 

 Tal característica decorre da urgência que é inerente à tutela cautelar, obstando que a 

mesma se dê mediante cognição exauriente. 

 

 Resta, por fim, a característica da autonomia procedimental. Significa dizer que, em 

regra, para que seja a tutela cautelar obtida, deve-se propor apartadamente um novo processo, no 

qual se discutirão meios de garantia de um direito versado no processo dito principal. Configura-

se, pois, na �expressão do exercício de uma ação diversa daquela que procura a solução do litígio, 

embora exista, obrigatoriamente, uma coordenação entre ambas�
509. 

 

 Fixadas referidas premissas concernentes às características do processo cautelar, é 

oportuno verificar que, para que esteja presente o direito à tutela cautelar, devem necessariamente 

restar demonstrados dois requisitos510: periculum in mora e fumus boni iuris, configurando-se o 

                                                                                                                                                                                            
506 Destaque nosso. 
507 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 

54). 
508 Antecipação de tutela. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 33. 
509 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 
56). 
510 A doutrina muito divergiu no que diz respeito à natureza jurídica dos referidos requisitos: seriam eles condições 

específicas da ação cautelar ou seu próprio mérito? Defensor da segunda corrente, HUMBERTO THEODORO 
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primeiro no risco de perecimento do direito a ser versado no processo principal e o segundo, na 

plausibilidade do direito invocado pelo requerente da tutela. 

 

 O perigo na demora pode ser traduzido na situação de urgência à qual está o 

jurisdicionado submetido, que, se não cessada, poderá lhe acarretar danos. Assim, �o risco gerado 

ao direito material representa no aspecto processual a ineficácia do resultado do processo 

principal�511. 

 

 Conforme lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: 

 

�A plausibilidade do dano é avaliada pelo juiz, segundo as regras do livre 
convencimento, de modo que não dispensa a fundamentação ou motivação de seu 

reconhecimento; mas isso se dará com muito maior liberdade de ação do que na 

formação de certeza que se exige no processo definitivo�512. 
 

 Já a fumaça do bom direito consolida-se em um juízo de mera probabilidade, decorrente 

da cognição superficial exigida para que o julgador conceda a tutela cautelar. Deve-se demonstrar 

que o direito material que será objeto de cognição exauriente em posterior processo 

provavelmente exista513. 

 

                                                                                                                                                                                            
JÚNIOR entende que �o fumus boni iuris e o periculum in mora devem figurar no mérito da ação cautelar, por serem 

requisitos do deferimento do pedido e não apenas da regularidade do processo ou da sentença� (in Processo cautelar. 
25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 56). Adiante, na mesma obra, entretanto, vislumbra referido 
doutrinador possibilidade de julgamento de carência de ação na hipótese, por exemplo, de o risco alegado ser 

verificado, in limine litis, como inocorrente, devendo essa verificação se dar de forma abstrata. Entretanto, ainda no 
seu entendimento, se for necessário adentrar na situação concreta, com análise do conjunto probatório, a sentença 

não será de carência, mas, sim, de improcedência do pedido cautelar. Trata-se, no nosso entender, de solução 

interessante para a referida problemática. Relevante mencionar o posicionamento de EDUARDO MELO DE 

MESQUITA, no sentido de que �o periculum in mora e o fumus boni iuris não podem ser vistos como integrantes do 

pedido cautelar, mas da causa petendi, pois se pede a medida cautelar por causa do perigo de dano e da 
plausibilidade do direito ou interesse alegado� (in As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 309). De qualquer forma, independentemente da posição que se vier a adotar, deve-se ter em 
mente que é necessária a presença de ambos os requisitos para a concessão da tutela cautelar: fumus boni iuris e 
periculum in mora. 
511 DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 

2011, p. 1208. 
512 Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 66. 
513 Nesse sentido, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São 

Paulo: Método, 2011, p. 1207). 
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 ENRICO TULLIO LIEBMAN ensina quais são os requisitos condicionantes do 

acolhimento do pedido cautelar: 

 

�a) a provável existência de um direito cuja tutela se pede no processo principal (fumus 

boni iuris); 
 
b) o fundado temor de que, enquanto se espera, venham a faltar as circunstâncias de 

fato favoráveis a essa tutela (periculum in mora). 
 
Sobre o primeiro ponto, não se trata de verificar a existência do direito, o que constitui 

objeto do processo principal; mas apenas de formular um juízo de probabilidade sobre 
sua existência, com base em uma cognição sumária e superficial; sobre o segundo, 

deve-se indagar da verossimilhança de um perigo que possa vir a tornar impossível ou 

mais difícil a tutela do direito�
514. 

 

 São essas, portanto, as linhas-mestras inerentes à tutela cautelar, no que se refere às suas 

principais características e requisitos. 

 

 Por seu turno, a tutela antecipada foi instituto inserido no Código de Processo Civil pela 

Lei nº 8.952/94, que alterou significativamente a sistemática das tutelas de urgência
515 no Brasil. 

Trata-se de medida que pode ser concedida pelo juiz, em cognição sumária, pela qual serão 

antecipados � total ou parcialmente � os efeitos da sentença de mérito a ser proferida 

posteriormente. �É aquela que antecipa os efeitos da tutela definitiva, isto é, a satisfação ou a 

cautela do direito afirmado�516. 

 

 A tutela antecipada apresenta como principais características a interinalidade, a 

satisfatividade, a precariedade, a provisoriedade, a aptidão para se tornar definitiva, a 

imperiosidade de requerimento da parte e a reversibilidade da medida. 

 

                                                           
514 Manual de Direito Processual Civil, v. I, 3 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 278. 
515 Sendo de se ressaltar desde já que, conforme será analisado adiante, o artigo 273 do CPC não versa apenas sobre 

hipóteses fulcradas na urgência. 
516 Segundo escólio de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA (in Curso de 

direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 456). 
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 A redação dada ao artigo 273, do CPC, faz expressa previsão de uma tutela interina, ou 

seja, concedida no curso do processo517, sem a necessidade de propositura de ação apartada para 

tanto. Essa característica é, inclusive, um diferencial em relação ao processo cautelar, posto que a 

tutela antecipada � nos contornos atuais do CPC � somente pode ser concedida no bojo do 

próprio processo em que se pretende antecipar um dos efeitos pretendidos a final. Enquanto que, 

em se tratando de processo cautelar, em regra, haverá necessidade de um processo principal 

apartado, quando se estiver diante de uma antecipação de tutela, não haverá dois processos 

autônomos, mas apenas um, qual seja, aquele no qual ocorrerá o pedido antecipatório. 

 

 Nesse contexto é que se fala em ausência de autonomia da tutela antecipada, em oposição 

ao processo cautelar, procedimentalmente autônomo em relação ao processo principal. 

 

 Característica marcante da tutela antecipada é sua satisfatividade, que significa dizer que, 

uma vez presentes os requisitos legalmente previstos, e que serão a seguir analisados, o 

provimento concedido tende a satisfazer, ainda que provisoriamente e, em regra, de forma 

parcial, a tutela final pretendida pelo requerente. Conforme cediço, �é tutela satisfativa no plano 

dos fatos, já que realiza o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a 

ação de conhecimento�
518-519.  

 

 Nesse ponto reside um dos principais diferenciais entre a tutela cautelar e a tutela 

antecipada. Se, por um lado, o processo cautelar visa à garantia do resultado útil do feito 

principal, por outro, a tutela antecipada visa à satisfação prévia, ainda que parcial, de um ou de 

alguns efeitos da tutela pretendida ao final. 

 

                                                           
517 Conforme lição de Arruda Alvim (A evolução do direito e a tutela de urgência. In: Donaldo Armelin (coord.). 
Tutelas de urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

173). 
518 NELSON NERY JÚNIOR e MARIA ROSA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo Civil Anotado e 

Legislação Extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 453). 
519 Comparativamente, bem delineiam JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e FERNANDO DA FONSECA 

GAJARDONI, ao doutrinarem que �a tutela cautelar conserva a situação de fato ou de direito sobre a qual haverá de 

incidir eficazmente o provimento �principal� (ou cria condições para que o pronunciamento futuro seja eficaz); a 

antecipação dos efeitos da tutela permite a fruição imediata dos efeitos da situação jurídica a ser reconhecida no 
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 Trata-se, ainda, de provimento que tem caráter precário e provisório, podendo ser, a 

qualquer tempo, modificado ou revogado. Deverá ser necessariamente substituído por uma tutela 

definitiva, ainda que haja apenas confirmação do teor do provimento antecipado. 

 

 Ademais, os efeitos objeto de antecipação por parte do juiz têm aptidão para se tornar 

definitivos, �se confirmado o pronunciamento judicial que os concedeu (= se concedida a tutela 

pleiteada)�520, também residindo nesse ponto mais um diferencial para com a tutela cautelar, que 

não é vocacionada a tornar-se definitiva. 

 

 O artigo 273, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que o juiz pode 

conceder a antecipação dos efeitos da tutela �a requerimento da parte�. Não vislumbramos, salvo 

melhor juízo, possibilidade de o juiz conceder tutela antecipada de ofício
521-522. A título 

comparativo, saliente-se que a tutela cautelar pode ser ordenada sem requerimento da parte, com 

base no poder geral de cautela523. 

 

 Por fim, quando se aduz que o provimento antecipatório deve ser reversível (art. 273, § 2º, 

CPC), está-se afirmando que a vedação à irreversibilidade �refere-se aos efeitos práticos do 

provimento antecipatório�
524. Assim, prossegue YURI GROSSI MAGADAN: 

 

�A reversibilidade da decisão é inerente à antecipação de tutela por sua natureza 

provisória, dada sua vocação para existir até que outra decisão a substitua, seja outra 

                                                                                                                                                                                            
provimento principal� (in MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da 

Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 37). 
520 JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI (in MEDINA, José Miguel 

Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. V. 
4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 36). 
521 Corroborando tal entendimento é a doutrina de JOÃO BATISTA LOPES (in Tutela antecipada no processo civil 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 55). 
522 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE entende que, em regra, não se deve admitir a tutela antecipada 

concedida ex officio. Porém, abre ele exceção para �situações excepcionais em que o juiz verifique a necessidade da 

antecipação, diante do risco iminente de perecimento do direito cuja tutela é pleiteada e do qual existam provas 

suficientes de verossimilhança� (in Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de 
sistematização). 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 384). 
523 Nesse sentido é a disposição do artigo 797, CPC: �Só em casos excepcionais, expressamente autorizados por lei, 

determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das partes�. Em tópico seguinte (item 3.2.5), a questão 

referente à possibilidade de concessão ex officio de medidas cautelares será mais bem analisada. 
524 YURI GROSSI MAGADAN (Hipóteses de antecipação de tutela: exame do artigo 273 do Código de Processo 
Civil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 80). 
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decisão interlocutória que a revogue, seja a própria decisão final que poderá mantê-la 
ou revogá-la, fazendo retroagir, no que for possível, seus efeitos. 
 
A irreversibilidade jurídica do provimento antecipatório tornaria a tutela concedida 

definitiva e privaria o réu de algum bem jurídico sem que sequer o contraditório fosse 

observado�525. 
 

 Novamente a título comparativo, relevante notar que difere ainda a tutela antecipada da 

tutela cautelar, pelo grau de convencimento do juiz para a concessão da respectiva medida. 

Quando se tratar de tutela cautelar, fala-se em demonstração da fumaça do bom direito, ou seja, a 

probabilidade exigida para a demonstração da existência do direito é relativamente baixa, ao 

passo que, na tutela antecipada, deve haver �altíssima probabilidade�
526 e estar presente o 

requisito da prova inequívoca da verossimilhança. Em ambos os provimentos, entretanto, está 

presente a marca da sumariedade da cognição. 

 

 Nesse contexto, relevante verificar os requisitos exigidos pela lei para que possam ser 

antecipados os efeitos da tutela pretendida a final pelo requerente. 

 

 Em se tratando da hipótese de tutela antecipada que é tipicamente espécie do gênero 

tutelas de urgência (art. 273, caput c/c inciso I, do CPC), pode-se dizer que são dois os requisitos 

para sua concessão: (i) prova inequívoca da verossimilhança da alegação, e (ii) fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

 O primeiro pressuposto, portanto, para a concessão da tutela antecipada é a prova 

inequívoca da verossimilhança das alegações do requerente. 

 

 Sobre o que vem a ser a denominada prova inequívoca, posicionam-se FREDIE DIDIER 

JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA: 

 

                                                           
525 Hipóteses de antecipação de tutela: exame do artigo 273 do Código de Processo Civil. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2009, p. 81. 
526 Conforme lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI (in 

MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos 

cautelares e especiais. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 38). 
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�Trata-se de prova robusta, consistente, que conduz o magistrado a um juízo de 

probabilidade, o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária. 
 
Prova inequívoca não é prova irrefutável, senão conduziria a uma tutela satisfativa 
definitiva (fundada em cognição exauriente) e, não, provisória. A exigência não pode 

ser tomada no sentido de �prova segura�, �inarredável�, capaz de induzir a certeza sobre 

os fatos alegados, sob pena de esvaziar completamente o conteúdo das tutelas 
antecipadas, que só poderiam ser deferidas, desse modo, após toda a instrução 

processual, após uma cognição profunda�
527. 

 

 De fato, não há qualquer fundamento lógico em se exigir que, para a concessão da 

antecipação de tutela, o requerente apresente provas de mesma magnitude das que são exigidas 

para o provimento definitivo. Se assim se fizer, o instituto ora analisado perderá sua função, que é 

possibilitar, em sede de cognição sumária, a fruição imediata de efeitos práticos que somente 

seriam alcançados pela decisão final. Exige-se, portanto, prova robusta, palpável, consistente, 

mas não prova incontestável, que demonstre a verdade completa dos fatos. 

 

 Assim, deve existir nos autos prova inequívoca, de forma a conduzir o magistrado a um 

juízo de verossimilhança sobre as alegações do requerente. A verossimilhança é a qualidade do 

que é provável ou plausível. �Deverá existir uma alegação de fato que aparentemente seja 

verdadeira, tomando-se por base para essa análise as máximas de experiência, ou seja, aquilo que 

costuma ocorrer�528. 

 

 DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em análise comparativa, mostra com 

precisão que: 

 

�para a cautelar basta que o fato alegado pelo requerente pareça ser verdadeiro 

(verossimilhança da alegação), enquanto na tutela antecipada, além de o fato parecer 

verdade (verossimilhança da alegação), deve haver um conjunto probatório que 

corrobore a alegação e seja o suficiente para formar um convencimento mais robusto, 

mas ainda não definitivo, ao juiz�
529. 

 

                                                           
527 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 488. 
528 DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 

2011, p. 1167). 
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 O segundo requisito para a concessão da tutela antecipada, nessa modalidade tipicamente 

de urgência (artigo 273, I, CPC), é o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

 Precisa é a doutrina de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 

OLIVEIRA sobre o mencionado pressuposto: 

 

�O �receio de dano irreparável ou de difícil reparação�, mencionado no art. 273, CPC, 

que justifica a antecipação de tutela assecuratória é aquele risco de danos: i) concreto 

(certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) 
atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) grave, que tem aptidão para 

prejudicar ou impedir a fruição do direito. (...) 
 
Dano irreparável é aquele cujos efeitos são irreversíveis. (...) Dano de difícil reparação 

é aquele que provavelmente não será revertido, seja porque as condições financeiras do 

réu autorizam supor que não será compensado ou restabelecido, seja porque, por sua 

própria natureza, é complexa sua individualização ou quantificação precisa (...)�
530. 

 

 Referido pressuposto nada mais traduz do que o perigo representado pela demora do 

processo, elemento caracterizador dessa tutela como sendo de urgência. O requerente da medida 

deve demonstrar, portanto, que não pode aguardar o tempo ordinariamente previsto para o 

deslinde de seu processo, sob pena de que lhe sejam causados prejuízos irreparáveis. 

 

 Dessa sorte, para que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida ao final do 

processo, com base na típica tutela de urgência prevista no artigo 273, caput c/c inciso I, do 

Código de Processo Civil, deve o requerente demonstrar cumulativamente os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. 

 

 Por óbvio que, quando se depara com efetivas situações de urgência, como, por ilustração, 

questões que envolvam risco de vida do requerente, o juiz sopesará, no caso prático, a maior ou 

menor relevância de um ou outro requisito. 

                                                                                                                                                                                            
529 Tutela antecipada e tutela cautelar. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em 

homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 319. 
530 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 496-497. 
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�Daí o motivo pelo qual, em casos como esse, o conteúdo da decisão provisória é 

praticamente preenchido por considerações acerca do �perigo de dano iminente�, pouco 

sobrando de qualidade sobre a �probabilidade do direito afirmado�. (...) Enfim, em face 

de uma periculosidade radical, o foco da atenção do magistrado acaba recaindo 
exclusivamente sobre a situação de risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação�531-532. 
 

 Não se pode olvidar, por fim, que o artigo 273, do Código de Processo Civil, não versa 

apenas sobre hipóteses de tutela de urgência. Conforme analisado acima, apenas o inciso I, do 

referido dispositivo legal, o faz. As duas demais hipóteses � previstas no inciso II e no parágrafo 

6º � tratam de situações em que não se exige o risco de dano para sua concessão. 

 

 Por não se tratar especificamente do cerne do presente estudo, não serão tais hipóteses 

analisadas com minúcias, mas não se pode deixar de tecer considerações, ainda que breves, 

acerca de sua extensão e aplicabilidade. 

 

 O inciso II, do artigo 273, do CPC também exige prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação do requerente, mas com um pressuposto alternativo à urgência verificada no inciso I: 

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

 

 Alguns doutrinadores entendem não haver grandes distinções entre as expressões �abuso 

de direito de defesa� e �manifesto propósito protelatório do réu�. Nessa direção, DANIEL 

FRANCISCO MITIDIERO: 

 

�Deveras, tendo em conta que as condutas apontadas no art. 273, II, CPC, se prestam a 

acentuar a convicção jurisdicional acerca da evidência do direito do demandante, a 

locução �ausência de contestação séria� parece-nos de todo recomendável para que se a 

utilize como sendo o elemento comum entre as mesmas. Se o demandado levanta uma 
defesa que, além de reclamar ampla dilação probatória, tem alta probabilidade de ser 

                                                           
531 Nos termos da doutrina de EDUARDO JOSÉ DA FONSECA COSTA (in O direito das liminares e a sua 

estrutura tópico-argumentativa. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em 

homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 459). 
532 Sobre o assunto, do mesmo autor, ver por todos: O direito vivo das liminares. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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infundada, nada mais justo que se transfira a esse também o ônus temporal do 

processo�533. 
 

 Outros doutrinadores, no entanto, vislumbram efetivas diferenças nas referidas 

expressões, aduzindo, inclusive, que a lei não contém palavras inúteis
534. Normalmente, pois, tais 

expressões são diferenciadas como sendo o abuso de direito de defesa oriundo da prática de atos 

dentro do processo, enquanto o manifesto propósito protelatório do réu diria respeito a atos 

praticados fora do processo, como, por exemplo, simulação de doença, ocultação de prova, 

etc.535. 

 

 De toda sorte, trata-se de notória tutela concedida com base na evidência do direito. 

 

 Sobre tal questão, interessantes considerações são feitas por FREDIE DIDIER JR., 

PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA: 

 

�Enfim, o art. 273, II, consagra modalidade de tutela da lealdade e seriedade 

processual. Assim, mesmo que não haja urgência (em sentido estrito) no deferimento 

da tutela � isto é, mesmo que se possa aguardar o fim do processo para entregar à parte 

o bem da vida pleiteado �, quando se observar que a parte está exercendo 

abusivamente o seu direito de defesa, lançando mão de argumentos e meios 

protelatórios, no intuito único de retardar o andamento do processo, o juiz poderá 

antecipar a tutela. Trata-se de tutela antecipada que se funda apenas na evidência 

(probabilidade) do direito alegado�536. 
 

 Já o artigo 273, § 6º, do CPC, constitui-se em um dos dispositivos legais mais discutidos 

pelos processualistas pátrios. Dispõe tal dispositivo que �a tutela antecipada também poderá ser 

concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 

incontroverso�. 

                                                           
533 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III (artigos 270 a 331). São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 

59-60. 
534 DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 

2011, p. 1169). 
535 Conforme lição de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, in Curso de direito 

processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 499. No mesmo sentido, DANIEL AMORIM 
ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1169). 
536 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 500. 
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 Questiona-se, pois, se o fato de tal previsão estar alocada como parágrafo do artigo 273, 

do CPC, é suficiente para dar-lhe a natureza jurídica de tutela antecipada. 

 

 Entendemos que a resposta de tal questionamento clama pela negativa. Trata-se de patente 

permissão para que o juiz profira julgamento definitivo da lide, não havendo nenhum caráter 

provisório na decisão proferida com base no artigo 273, § 6º, do CPC. Tanto é assim que não se 

fala na necessidade de ratificar seu teor pela sentença que virá a ser proferida posteriormente, 

para julgamento dos demais pedidos existentes no processo. 

 

 Corrobora o posicionamento ora defendido a doutrina de FREDIE DIDIER JR., PAULA 

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, no sentido de a natureza jurídica do instituto em 

análise ser de resolução parcial da lide e não de tutela antecipada. Aduzem, pois, que a topografia 

do instituto está equivocada. E continuam: 

 

�Não é antecipação dos efeitos da tutela, mas emissão da própria solução judicial 

definitiva, fundada em cognição exauriente e apta, inclusive, a ficar imune com a coisa 

julgada material. E, por ser definitiva, desgarra-se da parte da demanda que resta a ser 
julgada, tornando-se decisão absolutamente autônoma: o magistrado não precisa 

confirmá-la em decisão futura, que somente poderá examinar o que ainda não tiver 

apreciado. (...) 
 
Como não se trata de tutela antecipada, a ele não se aplicam os pressupostos da tutela 

antecipada: prova inequívoca, verossimilhança das alegações, fundado receio de dano, 

abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório e, principalmente, o 

perigo da irreversibilidade, necessidade de requerimento da parte. Não se trata de tutela 

de urgência, muito menos provisória. Os únicos requisitos para sua aplicação são: a) a 

incontrovérsia de um pedido formulado, ou de parcela dele; b) a desnecessidade de 

realização de prova em audiência para determinado pedido, ou de parcela dele. Isto é 

importantíssimo�
537. 

 

                                                           
537 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 527-529. 
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 Filiamo-nos, portanto, à corrente que entende que a natureza jurídica do instituto previsto 

no artigo 273, § 6º, do CPC é de resolução parcial de mérito e não de tutela antecipada, como 

sugeriria a topografia escolhida pelo legislador538. 

 

 De tudo o que foi exposto, pretendeu-se realizar uma análise dos principais pontos 

envolvidos na dicotomia tutela cautelar versus tutela antecipada, com abordagem das mais 

notáveis semelhanças e diferenças, na sistemática pátria atual. 

 

 Aduzindo não ser tal diferenciação tão simples como possa parecer a princípio, DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES leciona no sentido de que método interessante para se 

discernir a tutela cautelar da antecipada �é analisar se os efeitos práticos que a tutela gera se 

confundem � total ou parcialmente � com os efeitos que serão criados com o resultado final do 

processo. Havendo tal coincidência, a tutela de urgência será antecipada; caso contrário, será 

cautelar�539. 

 

 De toda sorte, os contornos da sistemática pátria acerca das tutelas de urgência serão 

radicalmente alterados, na hipótese de aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 166/10 (Projeto 

do Novo Código de Processo Civil). 

 

 No referido projeto, propõe-se a eliminação do Livro III do atual Código, ou seja, seria 

extinta a atual tripartição dos processos conforme as tutelas pretendidas. Não mais haveria que se 

falar na propositura de uma ação cautelar, com procedimento apartado do processo principal. 

 

 No lugar da ora em vigor diferenciação procedimental entre tutela antecipada (atual artigo 

273 do CPC) e tutela cautelar (Livro III do CPC), sugere-se a criação, na Parte Geral do Código 

                                                           
538 Em sentido contrário, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sustenta que �a opção do legislador em 

qualificar o julgamento de parcela da pretensão quando incontroversa é determinante para a solução do impasse 

doutrinário. (...) Se o legislador tratou do fenômeno como espécie de tutela antecipada, não resta dúvida da aplicação 

dos §§ 4º e 5º do art. 273 do CPC a essa espécie de tutela antecipada, significando que a tutela antecipada poderá ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo� (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 

1158). 
539 Tutela antecipada e tutela cautelar. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em 
homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 316-317. 
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(Livro I), do Título IX, denominado de �Tutela de Urgência e Tutela da Evidência�. Faz-se 

distinção entre tutelas requeridas de forma antecipada ou incidental
540, mas é abolida a 

necessidade de propositura da atual ação principal, em outro bojo procedimental. Ressalva-se 

apenas a necessidade de apresentação do pedido principal, no caso de a tutela ser requerida na 

forma antecipada. Trata-se tal pedido, é mister notar, de petição simples, a ser incorporada ao 

próprio feito instaurado pelo pedido de tutela na forma antecipada. 

 

 A extinção do Livro III, do atual CPC, dedicado ao processo cautelar, vem provocando 

discussões acaloradas por parte da doutrina pátria. Parte dos doutrinadores entende que a 

tripartição dos processos em conhecimento, execução e cautelar, seria da própria tradição 

processual brasileira, não devendo, pois, haver modificação nessa seara. Por outro lado, outros 

entendem tratar-se de providência interessante, pelo fato de que, há tempos, vem-se 

reconhecendo serem os pontos de ligação entre a tutela antecipada e a tutela cautelar 

infinitamente maiores do que aqueles que diferem tais institutos541. Logo, segundo essa corrente, 

seria bem-vinda a unificação procedimental entre as duas espécies, as quais, conforme 

mencionado anteriormente, formam um único gênero, qual seja, a tutela de urgência
542. 

 

 Acompanhando a segunda corrente, entendemos como salutar a proposta de alteração do 

regime das tutelas de urgência, no que diz respeito à unificação de procedimentos. Entendemos 

como absolutamente prejudicial a utilização de filigranas jurídicas para indeferir o direito 

substancial do jurisdicionado. Impossível permitir que o posicionamento pessoal de um 

magistrado sobre qual instrumento é apto a alcançar o fim pretendido � quando a legislação 

                                                           
540 Conforme redação do artigo 269, do Projeto de Lei do Senado 166/10: �A tutela de urgência e a tutela da 

evidência podem ser requeridas antes ou no curso do processo, sejam essas medidas de natureza satisfativa ou 
cautelar�. 
541 Tanto é assim que o legislador reformista do Código de Processo Civil atual, mesmo reconhecendo a distinção 

teórica existente entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, entendeu por bem inserir no atual artigo 273 o parágrafo 

7°, onde se estabeleceu a fungibilidade entre os institutos, no caso de se requerer uma medida no lugar da outra. 
542 Nesse sentido é o entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, com ressalva às 

ações cautelares nominadas mais típicas: �O Projeto não conta com um livro destinado ao processo cautelar. Trata-se 
de opção acertada. Também não disciplina tutelas cautelares nominadas. Teria sido ideal, todavia, que o Projeto 

tivesse mantido certas tutelas cautelares em espécie � o arresto, o sequestro, as cauções, a busca e apreensão e o 

arrolamento de bens. Reconheceu-se, na esteira que sustentamos há muito tempo, o fato de a tutela antecipatória 

fundada no perigo e de a tutela cautelar constituírem espécies do mesmo gênero: tutela de urgência. Seguindo esta 

linha, o Projeto propôs disciplina conjunta do tema� (in O Projeto do CPC: críticas e propostas. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010, p. 106). 
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oferece dois caminhos igualmente idôneos � possa gerar eventual perecimento de direitos ou 

mesmo atraso na apreciação do mérito levado a juízo
543. 

 

 Não se está aqui a negar a diferença teórica entre a tutela antecipada e a tutela cautelar, 

institutos exaustivamente analisados anteriormente. Tal diferença existe e decorre, inclusive, da 

letra expressa da lei.  

 

 Todavia, em inúmeras hipóteses, a distinção não é tão claramente aferida, havendo 

manifesta zona de penumbra quando do cabimento de um e outro instituto. Por óbvio que 

referidas distinções, aliadas a uma correta utilização do princípio da fungibilidade, poderiam 

resolver a questão, sem nem mesmo se aventar a extinção de um ou de outro. Porém, a prática 

demonstra a má utilização ou o impróprio entendimento quanto à extensão do princípio da 

fungibilidade544. 

 

 Precioso é o ensinamento de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, no sentido de que: 

 

�depois de promover a categorização das duas modalidades de tutela de urgência, o 

direito processual moderno reconheceu que ambas sendo espécies de um só gênero, e 

sendo comuns os seus requisitos básicos � aparência do bom direito e perigo de dano 
gerado pela demora do processo �, não deve o juiz adotar um excesso de tecnicismo na 

análise das categorias e exigências práticas para classificar, apreciar e definir, in 

concreto, o que é medida cautelar e o que é medida antecipatória de mérito. 
 

                                                           
543 Basta lembrar a celeuma jurídica em torno de qual seria o instrumento correto para quem pretende obstar a 
efetivação de protesto de um título indevido. Quantas vezes não se denegou o direito à garantia do resultado útil do 

processo principal em virtude de reles divergência sobre qual o meio adequado para amparar tal pretensão: se 
cautelar inominada de sustação de protesto ou tutela antecipada no bojo do processo em que se requer, ao final, a 

inexigibilidade da dívida discutida. Daí entendermos correto o posicionamento do seguinte decisum: "Se o autor, a 

título de antecipação de tutela requer providência de natureza cautelar, pode o juiz, presentes os respectivos 

pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental no processo ajuizado, em atendimento ao princípio da 

economia processual� (STJ, 3ª Turma, REsp 351.766-SP, rel. Min.Nancy Andrighi, j.6.05.2002, DJU 26.08.2002, p. 
214). 
544 Sobre a aplicação adequada do referido princípio, interessante a exposição de EDUARDO DE AVELAR LAMY: 

�No campo do Direito Processual, a norma da fungibilidade deixa de possuir caráter de troca, de substituição, de 

generalidade de determinados objetos, como ocorre no direito material, para adquirir caráter de tolerância, de 

aproveitamento de atos imperfeitos, promovendo a aceitação de um meio processual em lugar do outro, ou mesmo 
de meio processual tido como incorreto, desde que capaz de gerar os mesmos resultados� (in Princípio da 

Fungibilidade no Processo Civil, São Paulo: Dialética, 2007, p. 101). 
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Pode, perfeitamente, admitir-se uma frequente fungibilidade entre as duas modalidades 
de tutela de urgência�545. 

 

 Em idêntico sentido, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL 

OLIVEIRA defendem que: 

 

�Conquanto seja interessante teoricamente proceder a essas comparações [entre a 

tutela antecipada e a tutela cautelar] na prática é muito difícil para o magistrado 

enxergar essas sutilezas. Fazer uma mensuração exata da intensidade da 

verossimilhança necessária para concessão de tutela cautelar, tutela antecipada 
genérica e liminar em mandado de segurança � da menos intensa à mais intensa, na 

ordem citada �, parece inviável. O juiz não dispõe de um termômetro ou medidor 

preciso. Sua análise é casuística e dotada de alta dose de subjetivismo. O que importa é 

que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as 

chances de vitória da parte�
546. 

 

 Nesse contexto, tecendo comentários acerca de propostas de alteração esparsa no Livro 

III, do vigente CPC, ATHOS GUSMÃO CARNEIRO discorre que não mais subsistiriam os 

motivos que levaram o legislador de 1973 a erigir um processo cautelar autônomo. Sustenta 

referido doutrinador que: 

 

�Parece uma demasia, no entanto, na etapa atual de modernização do direito processual 

� voltado mais à eficiência e à instrumentalidade das atividades processuais do que a 

considerações de marcante caráter teórico -, qualificar tal função cautelar, que é 

subsidiária, acessória, como se fora um verdadeiro tertium genus, a par do processo de 

conhecimento e do processo de execução�547. 
 

 Assim, unificar procedimentos soa como solução apropriada para que, sob o argumento de 

não estarem presentes os requisitos específicos para aplicação da medida requerida, não se 

denegue uma tutela de urgência efetivamente necessária, visando a que não pereça o direito 

material pretendido. O direito do jurisdicionado não pode ficar vulnerável a armadilhas advindas 

de discussões jurídicas que se olvidam de que há problemas reais a ser resolvidos pelo 

instrumento que é o processo. 

                                                           
545 Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 33-34. 
546 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 492. 
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 É dessa forma, unificando procedimentos, que o Projeto do Novo Código de Processo 

Civil detalha, em seu artigo 276, os requisitos exigidos para que se possa obter uma tutela de 

urgência, seja ela cautelar ou satisfativa: plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou 

de difícil reparação. Não mais se faz a diferenciação, que hoje existe, de um lado, entre fumus 

boni iuris e prova inequívoca da verossimilhança da alegação e, de outro lado, periculum in mora 

e fundado receio de dano. 

 

 No parágrafo único do mesmo artigo em comento, aduz-se, ainda, que poderá o juiz exigir 

caução real ou fidejussória para a concessão liminar da tutela de urgência. 

  

 Por fim, no Capítulo II, do Título IX, do Projeto, é descrito o procedimento a ser 

observado por quem precisar se utilizar da tutela de urgência e da evidência. Subdividem-se os 

procedimentos de acordo com o caráter da medida pleiteada: se em caráter antecedente (artigos 

279 a 285) ou incidental (artigo 286). 

 

 Dessa sorte, entendemos que o Projeto do Código de Processo Civil traz modificações 

profundas no tratamento dispensado às tutelas de urgência. Em algumas, apesar de polêmicas, 

vislumbramos real avanço, outras necessitam de maior amadurecimento por parte da comunidade 

jurídica
548. 

 

 

3.2.2. Responsabilidade objetiva do requerente da medida cautelar 

 

 Tem-se que especificamente no que diz respeito ao processo cautelar, o Código de 

Processo Civil vigente traz regramento expresso quanto à obrigação de indenizar no caso da 

                                                                                                                                                                                            
547 Tutelas diferenciadas. Medidas antecipatórias e cautelares. Esboço de reformulação legislativa. In: Donaldo 
Armelin (coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 190. 
548 Como, por exemplo, a chamada estabilização dos efeitos da tutela de urgência concedida em caráter antecedente e 

que não for contestada (art. 281, § 2º, PLS 166/10), em relação à qual, em virtude de não se tratar diretamente do 

objeto deste estudo, não serão tecidas maiores considerações. 
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ocorrência de prejuízo pelo manejo das medidas cautelares. Trata-se do artigo 811, que preceitua, 

in verbis: 

 

�Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art. 16, o requerente do procedimento cautelar 

responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida: 
 
I � se a sentença no processo principal lhe 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�. 

 

 Vê-se, portanto, que o artigo 811, do atual Código de Processo Civil, traz regramento 

específico para o procedimento cautelar, quando a referida atividade vier a causar dano ao 

requerido da respectiva medida549. 

 

 É de se notar que hoje convivem harmoniosamente com a citada obrigação de indenizar 

duas outras espécies de responsabilidade processual aplicáveis a todos os processos. São elas: 

aquela advinda da litigância de má-fé (artigos 16 a 18, CPC) e a causada pela sucumbência 

(artigo 20, CPC). Essa última responsabilidade � de cunho objetivo � será tratada no tópico 

seguinte, item 3.3, infra. A primeira espécie tem cunho expressamente subjetivo, por exigir 

comprovação da conduta eivada de culpa ou dolo por parte do litigante. A segunda, por outro 

lado, apresenta natureza objetiva, a dispensar, portanto, o elemento culpa para sua configuração. 

 

                                                           
549 Apenas a título de informação, PONTES DE MIRANDA sustenta que �deve-se o art. 811 a ALFREDO ARAÚJO 

LOPES DA COSTA, Medidas preventivas, que, em se inspirando no § 945 da Ordenação Processual Civil alemã, 

atendeu a enunciados de artigos do Código, o que mais ocorreu nos comentários ao § 945 do texto alemão (§§ 717, 

II, 302, IV, 600, II, 927 e 939)� (in Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976, p. 97). No entanto, referida informação é impugnada por OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, 

ao aduzir que o projeto de Lopes da Costa �não prescrevia, de modo algum, a responsabilidade objetiva do 
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 É possível, portanto, que se verifique a condenação de um litigante nas três espécies de 

responsabilização, posto que são três fatos geradores diversos: artigos 16 a 18; artigo 20 e artigo 

811, todos do vigente Código de Processo Civil. Ocorridas todas as referidas hipóteses, as três 

responsabilidades poderão ser naturalmente somadas550. 

 

 Mister se faz, nesse contexto, analisar a natureza da responsabilidade do litigante que, ao 

manejar medida cautelar, vem a causar prejuízo ao requerido da mesma medida e, 

posteriormente, vê ser-lhe retirado o provimento provisório que havia sido concedido, por 

incidência em uma das hipóteses do artigo 811, do Código de Processo Civil. Qual seria, 

portanto, o fundamento da obrigação de indenizar constante do referido dispositivo processual? 

 

 A avassaladora maioria dos doutrinadores pátrios posiciona-se no sentido de ser a 

responsabilidade prevista no artigo 811, do CPC, de natureza objetiva. Nesse sentido, a título de 

exemplificação, podem ser mencionados PONTES DE MIRANDA
551, GALENO LACERDA552, 

OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA
553, DONALDO ARMELIN554, ANTÔNIO CLÁUDIO DA 

COSTA MACHADO555, SÉRGIO SHIMURA
556, JOSÉ MIGUEL MEDINA, FÁBIO CALDAS 

DE ARAÚJO e FERNANDO GAJARDONI
557, dentre inúmeros outros. 

 

                                                                                                                                                                                            
requerente da medida cautelar pelos danos que sua efetivação pudessem causar à outra parte� (Processo cautelar 

(tutela de urgência). v. 2, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 184). 
550 Um ponto que não pode passar despercebido é a falta de técnica redacional do caput do artigo 274, do Projeto do 
novo CPC. Note-se que preceitua tal dispositivo as hipóteses em que responderá objetivamente o requerente da 

medida, �independentemente da reparação por dano processual�, como se dano processual somente ocorresse nas 

hipóteses de responsabilidade subjetiva. Restou notória a pretensão de substituir o quanto previsto atualmente no 

artigo 811, caput, do CPC (�sem prejuízo do disposto no art. 16�) por uma redação supostamente mais técnica. 

Olvidou-se, entretanto, o texto reformista que dano processual é aquele causado no âmbito do processo, 

independentemente do fundamento da responsabilidade civil (subjetiva ou objetiva). Certamente andaria melhor se a 
frase incorretamente inserida (�independentemente da reparação por dano processual�) fosse suprimida, posto ser 
óbvio que, em se tratando de fatos geradores diversos, as obrigações de indenizar coexistem, sem qualquer 

incompatibilidade. 
551 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 98. 
552 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 311. 
553 Curso de Processo Civil: Processo cautelar (tutela de urgência), v. 2, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 182. 
554 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 109. 
555 Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 

1490. 
556 Arresto cautelar. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 267. 
557 Procedimentos cautelares e especiais. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 128. 



204 
 

 

 No que tange ao entendimento dos tribunais, tal maioria também se instala, como se pode 

verificar, a título exemplificativo, do seguinte julgado: 

 

�Ao revés, a postura adotada pela apelante se insere no rol das condutas previstas no art. 811 do 
Código de Processo Civil, a atribuir responsabilidade ao autor da ação cautelar, haja vista a 

cessação da eficácia da medida pela não propositura da ação principal no trintídio legal. Em tais 

circunstâncias, prevê o mencionado artigo a responsabilidade do autor de compor os prejuízos 

causados à parte que suportou os efeitos da constrição judicial provisória, de índole objetiva, a 

qual exige tão somente a prova do prejuízo, não demandando discussões acerca da má-fé do 

agente que deu causa ao provimento cautelar�558. 
 

 Vozes isoladas e vencidas são os doutrinadores que defendem tratar-se de hipótese de 

responsabilidade subjetiva a obrigação de indenizar constante do artigo em voga. Assim, defensor 

dessa tese, SÉRGIO FADEL entende que �o princípio [do artigo 811] é o genérico da 

caracterização de responsabilidade civil, nos termos do art. 159 do Código Civil�
559-560. 

 

 Na jurisprudência, também não são comuns os julgados que entendem pela subjetividade 

da hipótese versada no artigo 811, do CPC. Exemplo de tal posicionamento, in verbis: 

 

�Não se pode cogitar da responsabilidade objetiva do artigo 811, do Código de 

Processo Civil. Necessária, para o acolhimento de pretensão indenizatória, por 

responsabilidade civil, a prova da culpa. Culpa não demonstrada, mormente porque 
dela não se pode cogitar quando o ato decorre do exercício regular e normal de um 

direito, como o e o ajuizamento de uma ação�561. 
 

 Entretanto, se por um lado há praticamente total convergência de entendimentos quanto à 

natureza da responsabilidade oriunda do manejo das medidas cautelares, dúvidas restam quanto à 

fundamentação jurídica que ampara referido posicionamento. Na maior parte das vezes, ou os 

doutrinadores limitam-se a afirmar ser a responsabilidade prevista no atual artigo 811, do CPC, 

                                                           
558 TJSP, Apelação n° 992.05.123263-3, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Luis Fernando Nishi, j. 15.12.2009; 
destaque nosso. 
559 Código de Processo Civil Comentado. v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 227. Outrossim, importante 
ressaltar que, na edição atual do Código de Processo Civil Comentado (artigos 566 a 1.220), v. II, 8 ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2010, p. 1.030, do mesmo autor, que tem como atualizadores José Eduardo Carreira Alvim e 

Luciana Gontijo Carreira Alvim, consta expressa remissão para o artigo 927, do Código Civil, não deixando explícito 

o fundamento da responsabilidade, se subjetiva (caput) ou objetiva (parágrafo único). 
560 O artigo 159, do Código Civil de 1916, encontra previsão similar no atual artigo 186, do Código Civil de 2002. 
561 TJRS, Embargos Infringentes n.º 597095280, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Tael João Selistre. 
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de natureza objetiva, sem, contudo, apresentar o devido supedâneo jurídico, ou, então, fundam-se 

em justificativas parciais, que não atacam diretamente o cerne da questão. 

 

 Em outras palavras, o problema que se coloca à apreciação é o seguinte: em não 

apresentando o artigo 811, do Código de Processo Civil, vocábulos expressos a demonstrar a 

subjetividade ou a objetividade da responsabilidade dele decorrente, qual o fundamento jurídico 

que alicerça a proclamada natureza objetiva do referido instituto, se a regra geral, conforme visto 

alhures, é a responsabilidade subjetiva? 

 

 O fundamento jurídico mais comum apresentado para dar supedâneo à objetividade da 

responsabilidade processual pelo manejo de cautelares é a menção expressa, no caput do artigo 

811, do CPC, à possibilidade de cumular essa indenização com o disposto no artigo 16, do 

mesmo diploma legal. Tratar-se-ia, portanto, de um exercício de interpretação segundo o qual o 

fato de ter sido mencionada expressamente a possibilidade de aplicar-se o artigo 16, do CPC, que 

tem cunho sabidamente subjetivo, conduziria à conclusão de que a responsabilidade do artigo 

811, do CPC seria, portanto, objetiva. 

 

 Nesse sentido é o entendimento de LÚCIO PALMA DA FONSECA: 

 

�Assim sendo, pode-se afirmar que o legislador pretendeu estabelecer diferenciação 

quanto à natureza de ambas as normas, caso contrário, não proporia a ressalva do caput 

do art. 811. Isso se denota, pois se buscasse agregar o elemento subjetivo para fazer 
para fazer valer a incidência da responsabilidade, ambos os institutos expressariam o 
mesmo tratamento, o que não teria qualquer sentido�562. 

 

 Com todo respeito ao citado posicionamento, entendemos que referida interpretação não 

dá amparo à conclusão de ser objetiva a responsabilidade prevista no artigo 811 do CPC. 

 

 Primeiramente, entendemos que o fim pretendido na legislação não foi diferenciar 

necessariamente a natureza das responsabilidades previstas nos artigos 16 e 811, do CPC, mas, 

sim, distinguir seus fatos geradores. Ou seja, especificou o legislador que, se ocorridos os fatos 
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geradores exigidos pela legislação � um, calcado na litigância de má-fé; outro, com fundamento 

na previsão do artigo 811 do CPC �, as indenizações seriam cumuláveis. 

 

 Por outro lado, o fato de ter sido ressaltada a possibilidade de cumulação das indenizações 

não leva a concluir que uma hipótese de natureza subjetiva (art. 16, CPC) atribua à outra (art. 811 

do CPC) natureza necessariamente diversa. Ressalte-se novamente que restou pontuada na 

legislação a possibilidade de cumulação de indenizações em decorrência da variedade de fatos 

geradores e não a existência de responsabilidades de natureza diversa. 

 

 Dessa sorte, salvo melhor juízo e respeitando posicionamentos contrários, entendemos 

que o fundamento para se tratar de modalidade objetiva a responsabilidade prevista no atual 

artigo 811 do CPC não se encontra na menção expressa à possibilidade de cumulação com o 

artigo 16, do mesmo diploma legal. 

 

 Imperioso se faz buscar parâmetros confiáveis na própria definição das modalidades da 

responsabilidade civil. Conforme visto alhures (item 1.4, supra), apenas pretender localizar 

expressões que informem a responsabilidade como subjetiva ou objetiva não é suficiente. Isso se 

conclui com firmeza nas hipóteses previstas no artigo 811, do Código de Processo Civil, em que 

não há, em momento algum, indicativos expressos quanto ao fundamento da responsabilidade. 

 

 Dessa sorte, é preciso lançar mão da real diferenciação entre as modalidades subjetiva e 

objetiva da responsabilidade civil, para que se chegue a uma conclusão juridicamente adequada. 

Assim, cabe analisar a licitude ou ilicitude da conduta ensejadora de responsabilidade civil. 

 

 Especificamente no caso do vigente artigo 811, do Código de Processo Civil, verifica-se 

que o requerente da medida cautelar age, ainda que de forma provisória, inteiramente respaldado 

pelo Poder Judiciário. O magistrado, quando concede medida cautelar, autoriza que tal medida 

seja efetivada, fazendo com que sua ordem seja cumprida. Logo, o requerente não está 

cometendo qualquer ato ilícito ou em desacordo ao ordenamento jurídico brasileiro. Ao contrário, 

                                                                                                                                                                                            
562 Tutela cautelar: responsabilidade civil pelo manejo indevido de liminares. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 72-



207 
 

 

está respaldado em decisão judicial que ampara por completo os atos invasivos perpetrados na 

esfera jurídica da parte contrária. 

 

 E, mesmo praticando ato lícito
563, amparado em decisão judicial, ainda assim o requerente 

da medida cautelar é obrigado a reparar o dano eventualmente causado ao requerido. Trata-se, 

portanto, de responsabilidade civil de cunho notoriamente objetivo, mesmo que ausente qualquer 

disposição expressa nesse sentido, no artigo 811, do Código de Processo Civil. 

 

 Referido dispositivo legal limita-se a atribuir ao requerente de medida cautelar a 

responsabilidade pela efetivação
564 da mesma. Por óbvio, tal efetivação foi inteiramente lícita, 

tendo sido amparada em decisão do Estado-juiz. Mas, mesmo assim, se o provimento provisório 

vier a ser cassado, por incidência em uma das hipóteses do artigo 811, do Código de Processo 

Civil, causando prejuízo ao requerido, restará presente a obrigação de indenizar, 

independentemente de qualquer conduta eivada de má-fé, culpa ou mesmo dolo. 

 

 Para que se conclua pela obrigação de indenizar, portanto, precisará o requerido da 

medida cautelar demonstrar apenas a incidência do caso concreto em uma das hipóteses do artigo 

em voga, e, ainda, que tenha existido prejuízo em decorrência da efetivação da medida. 

Responsabilidade objetiva que é, não se perquirirá quanto à eventual conduta culposa ou dolosa 

do requerente. Ocorrido dano, deverá o requerente da medida cautelar ressarcir o requerido, 

restituindo, tanto quanto possível, a situação ao estado anterior
565. 

                                                                                                                                                                                            
73. 
563 Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: �O direito subjetivo à tutela cautelar, também, é irrelevante diante 

da sujeição do autor à obrigação de reparar os prejuízos do réu, quando, afinal, venha reconhecida a inexistência do 

direito material disputado na ação principal a que serviu de medida preventiva. Nenhum ato ilícito praticou o autor 

da ação cautelar, mas improcedente a ação principal, ou extinta a eficácia da medida por alguma das outras razões 

arroladas pelo art. 811, do Código de Processo Civil, injusta se tornou a conseqüência da tutela cautelar para a 

parte contrária� (TJSP - Embargos de declaração nº 1.152.475-3/01, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rizzatto 
Nunes, j. 22.08.2007; destaques nossos). 
564 Doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que não basta a simples concessão da medida cautelar, para 
que se possa falar em responsabilidade civil. Deve haver a efetivação da referida medida, que há que ser 

necessariamente constritiva, por ser essa a única apta a impedir o uso e gozo de direitos do requerido, invadindo, 
pois, sua esfera jurídica. 
565 Em sentido contrário, exigindo a comprovação de má-fé para aplicação do artigo 811 do CPC, é o seguinte 

julgado, que encampa, conforme analisado, posicionamento minoritário acerca dessa questão: �É interessante 

ressaltar que o artigo 811 do CPC salienta que, sem prejuízo do disposto no artigo 16, o requerente do procedimento 



208 
 

 

 

 Trata-se, conforme já analisado extensamente alhures, da aplicação da teoria do risco 

processual, cujos traços fundamentais são demonstrados por TÉRCIO CHIAVASSA: 

 

�aquele que se beneficiou provisoriamente, sacrificando o direito de outrem, terá que 

indenizá-lo, haja vista a aplicação da solução final do Estado. Em tal medida residirá a 

justiça ou injustiça dessa pacificação, que está comprometida com a noção de 

definitividade. Para tanto, o Estado deverá participar ativamente do processo e resolver 

tais conflitos, não permitindo que o processo se afaste de sua função de ponte entre 

direito material e processo para se transformar em fonte de direito�566. 
 

 É conveniente relembrar que o fato de se tratar de responsabilidade de cunho objetivo não 

dispensa a demonstração dos danos sofridos pelo requerido da medida cautelar. Observe-se, nessa 

esteira, a seguinte decisão monocrática ilustrativa: 

 

�AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO. ARRESTO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO 

ARTIGO 811 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO 

PRESCINDE DA PROVA DO DANO MATERIAL. (...) 
 
A obrigação de indenizar do artigo 811, I, do CPC tem caráter objetivo, não se 

perquirindo sobre culpa. No entanto, para a indenização do alegado dano material 

necessária a configuração do pressuposto do dano, o que não se verifica, no caso�
567. 

 

 Cumpre, por fim, salientar com PONTES DE MIRANDA que �a responsabilidade do art. 

811 é de direito processual, e não de direito material. Não se trata de princípio de direito civil, 

que se haja colocado, heterotopicamente, no Código de Processo Civil, mas de regra jurídica de 

direito processual colocada no lugar próprio�
568. 

                                                                                                                                                                                            
cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida, se a sentença no processo 
principal lhe for desfavorável. Entrementes, deve-se interpretar de forma restritiva o dispositivo, no sentido de que 

tal indenização é devida quando reconhecida por sentença a ocorrência de dolo ou má-fé, caso contrário estar-se-ia 

condenando objetivamente pelo fato concreto da sentença de improcedência, esvaziando-se o conteúdo do direito 

constitucional de ação, que tem natureza abstrata, e existe independentemente da ocorrência do próprio direito 

material. Assim, por este aspecto, não obstante a divergência de julgados (vide RTJ 87/665), tem-se que a melhor 
orientação, data maxima venia, é aquela no sentido de que há necessidade de prova de má-fé e, portanto, 

reconhecimento por sentença, para o deferimento de indenização pela execução da medida cautelar (...)� (TJSP, 20ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luís Carlos de Barros, j. 21.06.2005; destaque nosso). 
566 Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 166-167. 
567 STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, AI nº 896.549/RS, publicação em 10.08.2010. 
568 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 101. 
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 Não destoa da referida conclusão o seguinte julgado: 

 

�A responsabilidade prevista no artigo 811, I, do CPC é de natureza processual: funda-
se no fato da execução da medida cautelar e na cassação dela pela sentença final 

proferida no processo principal. Independente da prova de má-fé e de reconvenção�
569. 

 

 Tem-se, portanto, que a responsabilidade decorrente da efetivação das medidas cautelares 

tem cunho objetivo, bastando, para sua configuração, que o requerente demonstre os prejuízos 

que lhe foram causados pela efetivação da medida cautelar posteriormente cassada por incidência 

em uma das hipóteses do artigo 811, do Código de Processo Civil. 

 

 

3.2.3. Taxatividade das hipóteses previstas no artigo 811, CPC 

 

 Fixada a premissa de que a responsabilidade prevista no artigo 811, do Código de 

Processo Civil, tem cunho objetivo, deve ser extraído dessa constatação o estabelecimento de 

limites de seu campo de aplicação. 

 

 Nessa seara, a mais relevante consequência advinda de ser objetiva tal responsabilidade é 

a necessária taxatividade das hipóteses expressamente previstas no artigo 811 do CPC. 

 

 Conforme já analisado, a responsabilidade de cunho objetivo se configura em exceção do 

sistema e, por isso, deve estar inequivocamente prevista. Ademais, toda e qualquer hipótese de 

responsabilidade objetiva trata-se de norma de interpretação restrita, que não comporta, por isso, 

ampliação. 

 

 Assim, não entendemos possível ampliar o rol de hipóteses � que, conforme defendido 

neste estudo, é taxativo � capaz de gerar a obrigação indenizatória sem a necessidade de 

comprovação de conduta culposa do requerente da medida cautelar. Única e exclusivamente nos 

                                                           
569 RE 100.624-GO, 1ª Turma do STF, Rel. Min. Pedro Soares Muñoz, j. 04.10.1983. 
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casos expressamente previstos no artigo 811, do CPC, é que se poderá falar em responsabilidade 

objetiva570. 

 

 Em idêntico sentido é o posicionamento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO 

CRUZ ARENHART, quando sustentam: �Trata-se de responsabilidade independente de culpa, 

mas derivada única e exclusivamente dos eventos consignados nos quatro incisos do art. 811�
571. 

 

 Outra ressalva extremamente relevante advém de o regime previsto no artigo em comento 

somente alcançar o requerente e o requerido da medida cautelar. Novamente não se pode olvidar 

que a norma em análise é de direito estrito, não podendo ser sua previsão alargada para abarcar 

outras situações e pessoas que não aquelas expressamente contempladas. Assim, como o 

dispositivo preceitua que �o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo 

prejuízo que lhe causar a execução da medida�
572, terceiros eventualmente atingidos não podem 

se valer do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 811 do CPC. Devem, portanto, 

se o caso, ajuizar demanda apartada e comprovar o dano e a conduta culposa ou dolosa de quem 

lhe causou o alegado prejuízo
573-574. 

 

 O mesmo se diga quanto à possibilidade de o réu responder perante o requerente quanto 

ao atraso de efetivação de medida cautelar a que tinha direito o autor da demanda. Ou seja, não 

vislumbramos possibilidade de o réu responder perante o autor em virtude do atraso injustificado 

da satisfação de seu direito, em virtude da oposição de recursos e outros atos protelatórios,  ao 

menos não com embasamento no artigo ora analisado, sendo passível de responsabilização de 

                                                           
570 Contrariamente ao posicionamento ora defendido, entendem JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e FERNANDO 

DA FONSECA GAJARDONI que se trata de �rol não exaustivo, vez que há outros fundamentos de cessação de 

eficácia de medida cautelar cumprida que implicam a responsabilidade objetiva do seu beneficiário�, e citam como 

exemplo o caso de cassação da liminar na própria sentença do processo cautelar (in MEDINA, José Miguel Garcia; 

ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos cautelares e especiais. V. 4. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 128). 
571 Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 190. 
572 Destaques nossos. 
573 Essa é a lição de OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA (in Curso de Processo Civil: Processo cautelar (tutela de 
urgência). 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 187). 
574 Em sentido contrário, ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI e MAURÍCIO GIANNICO (in Tutelas de 

urgência e o regime de responsabilização objetiva do requerente. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência 

e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 44-45). 
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natureza subjetiva pela incidência em outros dispositivos legais. E assim é justamente pelo fato 

de não haver expressa previsão legal para a obrigação indenizatória de cunho objetivo. Trata-se, 

no nosso sentir, de previsão de mão única, não extensível para alcançar a responsabilidade do réu. 

 

 No exato sentido do quanto sustentado neste estudo, vislumbre-se o posicionamento 

demonstrado no seguinte julgado: 

 

�O artigo 811 do Código de Processo Civil prevê a responsabilidade do "requerente do 

procedimento cautelar" pelos prejuízos que causar ao requerido, nas hipóteses que 

enumera. Não trata, pois, da situação inversa, ou seja, da responsabilidade do 
requerido, o que, por sinal, não teria sentido algum, por ser a reparação disciplinada na 

norma relacionada ao manejo indevido ou incompleto da ação cautelar. Não há razão 

jurídica, portanto, para se condenar o réu com base no referido art. 811�575. 
 

 Em sentido contrário, defende WILLIAM SANTOS FERREIRA que: 

 

�O que nos parece é que a participação responsável não pode ser exigida 

exclusivamente do autor, mas também do réu. Pois se há no impulsionamento 
precipitado uma assunção de riscos pelo autor em busca da tutela jurisdicional, por 

outro a oposição, a busca de cassação de liminares, por exemplo, também são forma de 

obtenção de tutela pelo integrante do pólo passivo e também podem ser, nas tutelas 
diferenciadas precipitadoras de tutela (ou de sua suspensão eficacial ou cassação), 

causas motivadoras de danos indenizáveis, em tratamento paritário (art. 5º, caput, da 
CF) e de inafastabilidade da apreciação de lesão ou ameaça do direito (art. 5º, XXXV, 

da CF), independentemente de dolo ou culpa. Havendo, nestes casos, responsabilidade 
objetiva do réu�

576. 
 

No nosso entendimento, entretanto, não vislumbramos possibilidade de estender as 

hipóteses legisladas para alcançar pessoas outras que não as expressamente contempladas pelo 

comando legal. Ressaltamos que melhor agiria o legislador se tivesse previsto, para as medidas 

cautelares e a execução provisória, uma via de mão dupla, visando a alcançar tanto o requerente 

quanto o requerido da medida. No entanto, pelo fato de a responsabilidade objetiva ser norma de 

direito estrito, não cabe ao intérprete ampliar os casos expressamente legislados. 

 

                                                           
575 TJSP, Apelação 9211367-79.2003.8.26.0000, 21ª Câmara de Direito Privado, Rel. Itamar Gaino, j. 28.06.2006. 
576 Responsabilidade objetiva do autor e do réu nas tutelas cautelares e antecipadas: esboço da teoria da participação 

responsável. RePro, n. 188. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 50-51. 
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 Com o posicionamento ora defendido, não se pretende sustentar que eventuais danos 

causados ao requerente ou a terceiros por efetivação de cautelares fora das hipóteses 

expressamente previstas devam ficar sem reparação. Ressalta-se apenas que, nesses casos, será 

exigida a demonstração do trinômio conduta culposa, dano e nexo de causalidade, não podendo, 

ainda, o prejudicado se valer do procedimento previsto no dispositivo em análise. 

 

 Com posicionamento parcialmente diverso do ora defendido, TÉRCIO CHIAVASSA 

doutrina que: 

 

�O lesado por esse efeito reflexo terá direito à recomposição do dano. Há um fato 

danoso e potencialmente mais de uma vítima. Também no processo civil poderá 

ocorrer dano reflexo e, quando ocorrer, nos casos de cassação de tutelas de urgência, o 

terceiro terá direito à indenização se demonstrar o dano e o nexo de causalidade, 

prescindindo da prova de culpa. A causa de pedir terá como fato constitutivo 

exatamente aquela indevida atuação da tutela de urgência não ratificada após cognição 

exauriente. Nesse caso, contudo, será necessário um processo de conhecimento, já que 

o terceiro não fora parte no processo em que a tutela de urgência fora executada. Nessa 

demanda, incumbirá ao terceiro a prova do dano sofrido e o nexo de causalidade com a 

tutela de urgência executada e posteriormente cassada�
577. 

 

 Divergimos do referido entendimento no que diz respeito à defendida desnecessidade de 

comprovação do elemento culpa. No nosso entender, esse elemento somente é dispensável nas 

estritas hipóteses de responsabilidade objetiva e unicamente em relação às partes que a legislação 

expressamente preceitua como submetidas à respectiva norma. Os terceiros e o próprio 

requerente da medida cautelar, portanto, por não constarem do mencionado rol, não se subsumem 

à hipótese de responsabilidade objetiva em análise. 

 

 Dessa sorte, restando fixado o enunciado segundo o qual a responsabilidade objetiva 

prevista no artigo 811 do CPC exige interpretação restrita, passa-se à verificação das hipóteses 

expressamente constantes do mencionado dispositivo legal. 

 

 

3.2.3.1. Se a sentença no processo principal for desfavorável ao autor da cautelar 

                                                           
577 Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 219. 
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 A primeira hipótese prevista no artigo 811 do CPC, para a responsabilização objetiva do 

requerente da medida cautelar advém de a sentença no processo principal ser desfavorável ao 

autor da cautelar (inciso I, do artigo ora comentado). 

 

 Nos termos da expressa previsão legal em comento, instaurar-se-á a obrigação reparatória 

no caso de, uma vez efetivada a medida cautelar, ter essa mesma medida causado danos ao 

requerido, e, quando do julgamento do processo principal, ser a respectiva sentença desfavorável 

ao autor da cautelar. 

 

 A primeira questão que merece expresso apontamento advém de poder ser a sentença 

proferida no processo principal terminativa ou de mérito. Como a lei não faz ressalva nesse 

ponto, tem-se, pois, como possível a responsabilização do requerente da cautelar tanto nos casos 

de sentença proferida com base no artigo 267 (sem resolução de mérito) quanto no 269 (com 

resolução de mérito) do Código de Processo Civil, posto que, em ambas as situações, pode-se 

falar em sentença �desfavorável� ao requerente
578. 

 

É preciso apenas atentar para o fato de que há casos de extinção sem resolução do mérito, 

por condutas atribuíveis tanto ao autor quanto ao réu (ex.: art. 267, II, CPC
579). Nesses casos, 

poderá não ser atribuída obrigação indenizatória ao autor, em virtude da concorrência de 

responsabilidades entre requerente e réu
580. Nessa hipótese, não se trata de alargar ou reduzir o 

quanto previsto pelo legislador, mas, ao contrário, de focar a análise a partir do ângulo do nexo 

de causalidade, requisito que, conforme visto alhures, deve estar presente sob pena de exclusão 

da obrigação de reparar danos eventualmente sofridos. 

 

                                                           
578 Em idêntico sentido é a doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de direito 

processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1223). 
579 �Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) II � quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes;�. 
580 Coadunando com referido posicionamento, doutrina PONTES DE MIRANDA que �se a extinção foi sem 

julgamento do mérito do processo principal, tem-se de verificar quem deu causa à extinção: se o autor, claro que é 

responsável� (in Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 
1976, p. 102). 
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 Imensa controvérsia causada por esse dispositivo legal decorre da possibilidade ou não de 

estender a responsabilidade objetiva nele prevista para a hipótese de o provimento desfavorável 

ao autor da cautelar não ter sido proferido em sede do processo principal, como expressamente 

previsto, mas, sim, no próprio processo cautelar, em virtude de revogação, ou mesmo recurso, 

nesses autos. 

 

 Sustentamos a impossibilidade de extensão da previsão constante expressamente do artigo 

811, I, do CPC, que decorre única e exclusivamente da sentença desfavorável proferida no 

processo principal, aos casos advindos de revogação da medida cautelar ou reforma ocorrida em 

sede recursal. Trata-se, conforme visto alhures, de norma de interpretação restrita, que não pode 

ser, via de consequência, estendida a outras hipóteses que não as expressamente previstas pelo 

legislador. 

 

 Corroborando referida intelecção, PONTES DE MIRANDA doutrina que: 

 

�O artigo 811, I, foi explícito, de jeito que basta terem havido perda da ação principal e 

prejuízo. Nada tem isso com a perda da ação cautelar, mas, se a medida foi cumprida e, 

havendo recurso, o recorrente ganhou, não se pode invocar o art. 811, I�
581. 

 

 Na mesma esteira é o posicionamento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO 

CRUZ ARENHART, quanto à aplicabilidade da hipótese ora comentada: 

 

�não há dever de indenizar como resultado direto de sentença de improcedência 

proferida em processo cautelar. Neste caso, para obter ressarcimento, o vencido no 
processo cautelar tem que propor ação (autônoma) de ressarcimento, na qual terá que 

demonstrar não apenas o dano, mas também o dever de indenizar, ou seja, a 

inexistência de causa para a execução da tutela cautelar�
582-583. 

 

 Referidos doutrinadores estendem tal entendimento também às situações referentes à 

posterior revogação da medida cautelar e à ulterior perda de justificativa no curso do processo, 

hipóteses que também requerem processo autônomo para cobrança de eventuais danos causados. 

                                                           
581 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 102-103. 
582 Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 191. 
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 E concluem: 

 

�A responsabilidade objetiva, própria ao art. 811, não permite a análise da causa ou da 

justificativa da medida cautelar. O dever de indenizar decorre simplesmente dos 
eventos previstos nos incisos do art. 811, devendo a indenização ser apenas liquidada 

nos próprios autos do procedimento cautelar, conforme o parágrafo único do mesmo 

artigo�584. 
 

 Em sentido similar, defende CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, nas 

hipóteses de sentença cautelar contrária ao autor, antes de proferida a sentença definitiva no 

processo principal: 

 

�Em tais situações, ao que parece, somente haverá responsabilidade objetiva se a ação 

principal também lhe for desfavorável, ou seja, se se verificar a hipótese prevista no 

inciso I do artigo 811, pressuposta a não-incidência de outros incisos. 
 
O mesmo se dá se o réu for vitorioso em grau de recurso ao próprio processo cautelar, 

revogatório da medida: haverá indenização se ele vencer também o processo principal. 
Se sucumbir neste, não cabe ressarcimento por eventuais prejuízos oriundos da medida 

revogada, salvo a responsabilidade subjetiva (...)�585. 
 

 Apesar de não ser o posicionamento defendido neste estudo, merece seja mencionado 

entendimento segundo o qual o inciso I, do artigo 811, do CPC, pode não gerar obrigação 

indenizatória. Referida teoria é encampada pela doutrina de LÚCIO PALMA DA FONSECA: 

 

�Acreditamos que a hipótese do inciso I do art. 811 do Código, em regra, não deve 

comportar qualquer indenização. (...) o julgamento a que se refere o inciso acima 

indicado (sentença desfavorável no processo principal) não é perfeitamente previsível. 

É inegável que o processo cautelar, dadas suas características, sobretudo a da urgência, 

traz para o promovente da medida determinados riscos. Entretanto, foge ao seu 
controle o poder de decisão, uma vez que o julgamento da causa não guarda qualquer 

relação com a segurança que todos esperam do provimento final. Tem-se apenas, 
quando do ingresso da ação, a plausibilidade que o caso requer para a devida concessão 

                                                                                                                                                                                            
583 No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: 

Universitária de Direito, 2010, p. 205). 
584 Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 191. 
585 Condições da ação cautelar. V. II. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1992. (Dissertação, 

Mestrado em Direito Processual Civil), p. 244. 
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da medida, respaldado que está o juiz nos pressupostos para concedê-la, ou seja, no 
fumus boni iuris e no periculum in mora�586. 

 

 Conclui referido doutrinador, aduzindo que o julgamento da causa não é de todo 

previsível pelo autor da medida cautelar
587. Ademais, sustenta ele, a medida cautelar teria sido 

deferida com base em lei, o que afastaria a indenização. 

 

Discordamos do mencionado posicionamento pelo fato de que há expressa previsão da 

obrigação indenizatória em tela, não cabendo ao intérprete dar-lhe outros contornos senão aqueles 

previstos expressamente na lei. A inserção de tal previsão foi opção legislativa, tendo sido 

explicitamente prevista a obrigação de reparar os danos causados na hipótese analisada, sem nem 

mesmo haver necessidade de demonstrar a conduta culposa do requerente da medida. Em matéria 

de direito estrito, como nas hipóteses de responsabilidade objetiva, nas quais o legislador não 

ressalvou, não cabe ao intérprete ressalvar. 

 

Outra questão relevante que merece expresso enfrentamento é a referente à necessidade 

ou não de a sentença desfavorável ao requerente da medida cautelar ter transitado em julgado, 

para que se dê início à liquidação de danos. Não há unanimidade quanto a essa problemática. 

 

Nesse particular, filiamo-nos à corrente que não vislumbra imperiosidade de a sentença 

desfavorável ao requerente da cautelar ter transitado em julgado, para que se instaure a obrigação 

indenizatória e, via de consequência, se dê início à liquidação de danos
588. A partir da prolação da 

referida sentença, já existirá � ainda que provisoriamente � a obrigação de indenizar o requerido 

da medida cautelar. Tal obrigação já estará presente, como efeito anexo da sentença, com o 

porém de ainda poder haver reforma pelos órgãos superiores. 

 

                                                           
586 Tutela cautelar: responsabilidade civil pelo manejo indevido de liminares. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 79-
80. 
587 No mesmo sentido é a doutrina de VICTOR ALBERTO AZI BOMFIM MARINS (in Tutela cautelar: teoria geral 
e poder geral de cautela. Curitiba: Juruá, 1996, p. 368). 
588 Em sentido contrário, entende GALENO LACERDA que �a palavra �sentença� deve ser interpretada no sentido 

de julgamento extintivo do processo, em qualquer grau de jurisdição, transitado em julgado, com ou sem apreciação 

do mérito� (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p. 314; destaque nosso). 
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 Corroborando tal entendimento, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sustenta 

que: 

 

�Não há necessidade de trânsito em julgado dessa sentença, mas a liquidação e 

execução dos danos nesse caso serão provisórias (execução provisória), aplicando-se 
também nesse caso a teoria do risco-proveito, porque, sendo reformada a decisão 

recorrida, quem deverá responder pelos danos, de forma objetiva, será o exequente, ou 

seja, a parte que teria sido prejudicada com a efetivação da tutela cautelar�589. 
 

Conforme entendemos, portanto, demonstrado o dano oriundo da efetivação de medida 

cautelar, em sendo proferida sentença no processo principal em sentido desfavorável ao autor da 

cautelar, com ou sem trânsito em julgado da sentença, deverá esse indenizar pelos prejuízos 

comprovadamente sofridos. 

 

 

3.2.3.2. Descumprimento do prazo citatório 

 

 A segunda hipótese de responsabilidade objetiva prevista no artigo 811 do CPC (inciso II) 

provém de o autor da medida cautelar deixar de promover a citação do requerido dentro do prazo 

de cinco dias, quando a referida medida for concedida nos casos do artigo 804, do CPC. 

 

 Segundo a disposição legal, portanto, se o juiz conceder a medida cautelar liminarmente 

ou após justificação prévia (art. 804 do CPC), sem a oitiva do réu, e o autor não promover a 

citação do requerido dentro de cinco dias, concluída estará a previsão legal de responsabilidade 

objetiva do requerente da cautelar. 

 

 Primeiramente, note-se que a lei preceitua que estará presente a obrigação indenizatória 

quando o juiz conceder a medida cautelar e o autor descumprir a citação do requerido. No 

entanto, conforme cediço, não basta a simples concessão da medida cautelar, nesta e nas outras 

hipóteses, para que se possa falar em responsabilização do autor. Ao contrário, imprescindível é a 

efetivação da referida medida, com efetiva invasão da esfera jurídica do requerido. 

                                                           
589 Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1223. 



218 
 

 

 

 Ademais, quando a norma ora comentada preceitua que a responsabilidade ocorrerá 

quando o autor �não promover a citação do requerido�, não se pode esperar que se trate o prazo 

legal de cinco dias do período em que deverá efetivamente ocorrer a citação, até mesmo porque 

tal ato concreto não depende do autor. Ao contrário, exige-se que o requerente providencie, nesse 

lapso temporal, os meios para que a citação se efetive, fornecendo as devidas cópias para a 

contrafé, as diligências de oficial de justiça, dentre outros, ou seja, deve prover o quanto 

necessário para a realização do ato citatório. 

 

 Note-se que o inciso ora comentado aplica-se inclusive se a cautelar e o processo principal 

forem de procedência. Não está em jogo a qualidade do direito do autor, mas, sim, a possibilidade 

de o réu contra quem foi deferida medida cautelar inaudita altera parte exercer sua defesa, ainda 

que postergadamente590. 

 

 Igualmente pertinentes são as considerações realizadas por LUIZ GUILHERME 

MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, quanto à medida do dano ocasionado pela 

implementação da hipótese ora analisada: 

 

�Embora a responsabilidade seja objetiva, a medida do dano, a ser considerada na 
liquidação, deve tomar em conta apenas o dano provocado durante o espaço de tempo 

em que o réu não esteve no processo, em virtude do atraso na sua citação. Ou seja, se o 

réu apresenta contestação, requerendo ou não a modificação ou a substituição da 

medida cautelar, a partir deste instante não há mais como pensar em responsabilidade 

pelo dano ocasionado pela execução da medida. A partir daí, a responsabilidade pelo 

dano terá que tomar em conta outro fato, como a sentença de improcedência no 
processo principal�591. 

 

                                                           
590 Nesse sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART sustentam que �a não citação 

do réu em prazo breve o impede de exercer o seu direito à substituição da medida cautelar, assim como lhe retira a 

possibilidade de requerer a modificação da tutela cautelar ou a aplicação da regra da menor restrição possível, o que 

torna excessivamente grave a postergação do contraditório� (in Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011, p. 193). 
591 Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 193. 
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 Também nessa hipótese, portanto, deve-se atentar para o momento em que o dano é 

produzido, bem como para o nexo de causalidade entre referido dano e a hipótese de 

responsabilidade objetiva invocada. 

 

 

3.2.3.3. Cessação da eficácia da medida nos casos do art. 808, CPC 

 

 A terceira hipótese expressamente prevista de responsabilidade objetiva, em sede de 

medidas cautelares, decorre da cessação da eficácia da medida concedida, nos casos previstos no 

artigo 808 do CPC. 

 

 Preceitua o Código de Processo Civil que: 

 

�Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: 
 
I � se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806

592; 
 
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�. 

 

 Assim, às hipóteses supracitadas, o artigo 811 do CPC atribui responsabilidade objetiva 

do autor da medida cautelar. 

 

 Se o autor da cautelar não intentar a ação principal no prazo de trinta dias contados da 

efetivação da liminar, terá lugar a responsabilização objetiva prevista no artigo 811 do CPC. 

 

 Questão que merece análise mais profunda é a advinda da previsão de responsabilidade do 

autor no caso de a medida não ser executada no prazo de trinta dias (inciso II, do artigo 808, do 

CPC). No que tange ao referido dispositivo legal, imprescindíveis são as observações de 

GALENO LACERDA: 

 

                                                           
592 O prazo previsto no mencionado artigo é de trinta dias, a contar da data da efetivação da medida cautelar. 
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�tal responsabilidade não pode existir na hipótese do nº II do art. 808, que pressupõe, 

exatamente, a não-execução da cautela. O simples deferimento da liminar não causa 

dano. O ressarcimento exige prejuízo real oriundo da execução da medida, situação 

excluída pelo referido nº II�
593. 

 

 Nessa hipótese, realmente jamais haverá que se falar em indenização, não pelo fato de se 

negar vigência à expressa previsão legal de responsabilidade objetiva. Ao contrário, a tal 

conclusão se chega pelo fato de a hipótese aventada pelo legislador não ser apta a gerar dano (a 

não execução da medida), posto que somente a efetivação da medida pode afetar a esfera jurídica 

do requerido. Como bem sustenta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, �falta, assim, o que 

indenizar�594. 

 

 Por fim, também será responsável objetivamente o autor da medida cautelar, quando o 

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

da mesma hipótese versada no artigo 811, inciso I, do Código de Processo Civil, já analisada no 

item 3.2.3.1, supra, vez que nesses casos a decisão no processo principal é desfavorável ao 

requerente. 

 

 De toda sorte, no que tange às hipóteses de cessação da eficácia da medida concedida, 

cumpre verificar, com JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, que, �cessada a eficácia da 

medida acautelatória, a responsabilidade do requerente subsiste ainda quando venha ele a sair 

vitorioso na ação principal�595. 

 

 

3.2.3.4. Prescrição e decadência 

 

 Por fim, a última hipótese de responsabilidade objetiva é oriunda do acolhimento, no bojo 

do procedimento cautelar, da alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor (artigo 

                                                           
593 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 315. 
594 Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 204. 
595 Medida cautelar liminarmente concedida e omissão do requerente em propor a tempo a ação principal. In Temas 

de Direito Processual. Quarta Série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 296. 
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811, IV, do CPC). Ou seja, �se executada a medida, em ação prescrita ou de direito inexistente, 

cabe a indenização�
596. 

 

 Conveniente advertir que o artigo 810, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz, no 

processo cautelar, acolher a alegação de decadência ou prescrição do direito do autor. Aliás, tal 

decisão, mesmo proferida no processo cautelar, faz coisa julgada em relação ao processo 

principal, constituindo-se em obstáculo para sua propositura
597. Assim procedendo o juiz e 

restando demonstrado o dano sofrido pelo executado, tem lugar a aplicação do artigo 811, IV, do 

CPC. 

 

 Novamente nesta oportunidade cumpre reafirmar nossa posição, no sentido de que não se 

pode ampliar o espectro de aplicação da previsão de responsabilidade objetiva, por se tratar de 

norma de interpretação restrita. Assim, não entendemos possível aplicar o regime da 

responsabilidade objetiva � que engloba desde a dispensa de comprovação do elemento �culpa� 

até o procedimento da liquidação de danos nos próprios autos � para o caso de a prescrição ou a 

decadência ser decretada no bojo do processo principal. Isso porque o legislador foi expresso ao 

fixar a responsabilização do autor quando a prescrição ou a decadência for reconhecida �no 

procedimento cautelar�. 

 

 De toda sorte, �é esse o único caso em que o direito substancial do autor é resolvido no 

âmbito do processo cautelar, como antecipação de solução da lide�
598. 

 

  

3.2.4. Procedimento de liquidação dos danos 

 

                                                           
596 GALENO LACERDA (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999, p. 316). 
597 LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART (in Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 194). 
598 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Processo cautelar. 25 ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2010, p. 

204). 
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 O parágrafo único do artigo 811, do Código de Processo Civil, é expresso ao preceituar 

que �a indenização será liquidada nos autos do procedimento cautelar�, dispensando, pois, o 

processo autônomo de liquidação
599. Se o caso concreto se encaixar em uma das hipóteses do 

mencionado dispositivo legal, não haverá necessidade de propositura de ação autônoma para o 

prejudicado requerer a liquidação da indenização. 

 

 A obrigação indenizatória em tela trata-se de efeito anexo da sentença, não havendo 

necessidade de condenação expressa, pois decorre de disposição expressa da lei. 

 

 Nesse sentido, observe-se o seguinte julgado: 

 

�A reparação de danos causados por execução de medida cautelar, prevista no artigo 
811 do Código de Processo Civil, deve ocorrer em liquidação nos próprios autos, por 

ser efeito anexo da sentença, sendo necessária manifestação primeira do juízo a quo, 
por respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição�

600. 
 

Interessantes ponderações acerca do mencionado efeito anexo da sentença são tecidas por 

OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA: 

 

�O efeito anexo é externo à sentença e inexorável (...). Externo, porque o legislador 
poderá a qualquer tempo suprimi-lo sem que isto modifique, quanto às suas eficácias 

peculiares, a sentença que antes o produzia. Inexorável, por decorrer o chamado efeito 

anexo da mera existência da sentença, sem que a parte o tenha postulado e sem que o 

julgador o tenha inserido em seu julgamento�601-602. 
 

Ademais, tem-se que a liquidação dos danos sofridos se dá nos próprios autos da ação 

cautelar. 

 

                                                           
599 Nesse particular, pertinentemente DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES aduz que o dispositivo em tela 

consagra o sincretismo processual (in Manual de direito processual civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1225). 
600 TJSC; AC 96.006971-2; Gaspar; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 14/12/2000. 
601 Processo cautelar (tutela de urgência). v. 2, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 184. 
602 No mesmo sentido é a lição de WILLIAM SANTOS FERREIRA, que se refere à �singular situação de 

�liquidação� sem que haja condenação anteriormente� (in Responsabilidade objetiva do autor e do réu nas tutelas 

cautelares e antecipadas: esboço da teoria da participação responsável. RePro, n. 188. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 23). 
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Note-se que o dispositivo legal, em análise, não menciona qual técnica de liquidação deve 

ser aplicada pelo julgador603. No nosso entendimento, andou bem o legislador, pelo fato de não 

haver qualquer fundamento para que seja fixada previamente a espécie mediante a qual se deverá 

processar a liquidação. Deve o magistrado verificar o caso concreto e analisar qual modalidade 

melhor se adéqua àquela hipótese. 

 

 Relembre-se, portanto, que a apuração do valor dos danos sofridos pode-se dar (i) por 

simples cálculo aritmético, dispensando, pois, qualquer liquidação; (ii) através de liquidação por 

arbitramento, quando forem exigidos conhecimentos técnicos especializados; e (iii) através de 

liquidação por artigos, quando houver necessidade de prova de fatos novos não aventados 

anteriormente nos autos. 

 

Dessa sorte, quando se falar em liquidação dos danos sofridos pelo requerido, deve-se 

atentar para as peculiaridades do caso concreto, aplicando-se a técnica que melhor se encaixe à 

hipótese versada nos autos
604. 

 

O seguinte julgado ilustra bem o entendimento ora defendido: 

 

�A melhor exegese do art. 811, do código processual, conduz à conclusão de que 

quaisquer danos, porventura advindos da execução da cautela liminar, direta ou 

indiretamente, serão, em tese, liquidáveis nos próprios autos da cautelar, pelo 

procedimento que melhor se amoldar à espécie�
605. 

 

DONALDO ARMELIN manifesta-se no mesmo sentido, aduzindo que �há prejuízos que 

dispensam prova, como os decorrentes da desvalorização da moeda, e, obviamente, o seu 

                                                           
603 Ao contrário da expressa previsão concernente à execução provisória (art. 475-O, II, CPC), em que o legislador 
preceituou a liquidação por arbitramento. Sobre as críticas tecidas quanto à referida previsão, remete-se o leitor para 
as considerações realizadas no item 3.1.1.4. 
604 DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES sustenta que, em regra, será o caso de liquidação por artigos, pela 

necessidade de se alegar e provar fato novo, para a fixação do quantum debeatur (in Manual de direito processual 

civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 1225). 
605 TJSP; Apelação Cível com revisão nº 146.966-4/8-00; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Oscarlino 

Moeller; Julg. 15.08.2007; destaque nosso. 
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quantum, uma vez limitada a pretensão do credor a esse parâmetro, poderá ser apurado até por 

cálculo do contador, ou, quando mais não seja, por simples arbitramento�
606. 

 

Por óbvio que, como em qualquer liquidação, �de modo nenhum se pode discutir de novo 

a lide, ou modificar a sentença�
607. 

 

Cumpre verificar questão de extrema relevância prática, que pertine a identificar se a 

liquidação ocorrerá sempre nos autos do processo cautelar, conforme disposição do parágrafo 

único do artigo 811, do CPC. Entendemos que, em regra, a liquidação deverá se dar nos autos do 

procedimento cautelar608. Mas pode haver exceções. 

 

Uma exceção bem aventada por SÉRGIO SHIMURA advém de eventualmente ser a 

medida cautelar requerida e efetivada no bojo do processo principal, caso em que não há óbice 

ocorra a liquidação no próprio feito principal
609-610. 

 

                                                           
606 Perdas e danos - responsabilidade objetiva pelo ajuizamento de cautelar inominada e por litigância de má fé - 
forma mais adequada de liquidação - indenização fixada pelos índices das ORTN. RePro, n. 39, p. 222-237, São 

Paulo, 1985, p. 233. 
607 PONTES DE MIRANDA (in Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de 
Janeiro: Forense, 1976, p. 104). 
608 Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se deduz dos seguintes julgados: �A 

decisão determinando que a responsabilidade decorrente do art. 811 do Código de Processo Civil, nos termos do 

respectivo parágrafo único, deve ser liquidada nos próprios autos do procedimento cautelar, está de acordo com a 

doutrina e a jurisprudência� (REsp 169355/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 10.05.1999; 
destaques nossos). E, ainda: �AÇÃO CAUTELAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE 

INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 535 E 811, I DO CPC. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. 

Entendimento do STJ: o Tribunal recorrido está alinhado à jurisprudência deste STJ em que �a responsabilidade 

decorrente do art. 811 do código de Processo Civil, nos termos do respectivo parágrafo único, deve ser liquidada nos 

próprios autos do procedimento cautelar�� (AgRg no Ag 534499 / RS; Quarta Turma, Min. Luís Felipe Salomão, j. 

02.04.2009). 
609 Arresto cautelar. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 553. 
610 Interessante observar, no entanto, o posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte 

julgado, da lavra do Min. Ruy Rosado de Aguiar: �MEDIDA CAUTELAR. Indenização. Ação. A possibilidade de o 

lesado requerer, nos próprios autos da medida cautelar, a liquidação dos danos sofridos pela sua execução, não 

significa a nulidade do processo autônomo instaurado pelo credor, para obter essa indenização. Recurso não 

conhecido. (...) A possibilidade de o lesado pelo cumprimento de medida cautelar promover, nos próprios autos, a 

liquidação dos danos, não afasta a de intentar ação indenizatória autônoma, instaurando um novo processo, abrindo 

mão de um procedimento mais expedito que a lei lhe alcançou, pois disso nenhum prejuízo decorre à contraparte. 

Daí porque não encontro violação no r. julgado que permitiu esse procedimento, sem afrontar as disposições dos arts. 

811 e 609 do CPC� (REsp nº 187148-PR, Quarta Turma, j. 23.11.1998). 
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Em parecer confeccionado para um caso concreto, DONALDO ARMELIN analisa a 

forma de liquidação mais adequada para três ações (ação de cobrança, ação inominada de 

sustação de protesto e ação de declaração de anulação dos títulos), julgadas por meio de sentença 

una. Dá contornos ainda mais complexos ao referido caso concreto o fato de ter havido, em uma 

das ações, a condenação da parte em litigância de má-fé (art. 18 do CPC). Sustenta referido 

doutrinador que: 

 

�a circunstância de três ações serem decididas em uma única sentença não elide a 

autonomia da ação cautelar, havendo de ser levado em conta o estatuído no art. 811, § 

único, do CPC, que determina dever a indenização devida ser liquidada nos autos do 

próprio processo cautelar. In casu, porém, em face da imbricação das indenizações 

resultantes da ineficácia da medida cautelar executada e de dolo processual 
configurado nos autos da ação principal, nada impede, a nosso ver, sejam ambas 

liquidações cumuladas, desde que sujeitas ao mesmo tipo de procedimento. (...) a 

despeito da autonomia do processo cautelar, tudo aconselha que as liquidações sejam 

cumuladas em um único procedimento, se assim aproiver à credora (...)�
611. 

 

Em regra, porém, a liquidação dos danos �deverá ocorrer nos mesmos autos do processo 

em que se postulou a tutela de urgência revogada�
612-613. 

 

De qualquer forma, como bem sustenta PONTES DE MIRANDA, �há certeza quanto à 

responsabilidade, uma vez que ocorreu o dano, e basta ao interessado pedir a liquidação�
614. 

 

                                                           
611 Perdas e danos - responsabilidade objetiva pelo ajuizamento de cautelar inominada e por litigância de má fé - 
forma mais adequada de liquidação - indenização fixada pelos índices das ORTN. RePro, n. 39, p. 222-237, São 

Paulo, 1985, p. 234. 
612 Conforme entendimento de ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI e MAURÍCIO GIANNICO (in Tutelas de 

urgência e o regime de responsabilização objetiva do requerente. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência 

e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 43). 
613 Apesar de ser essa a fórmula geral, note-se que diversas são as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de não ser descartável a hipótese de utilização de ação apartada. Nesse sentido é o seguinte 

julgado: �a letra do art. 811, I do CPC (aplicável por extensão antes da alteração do CPC que inseriu o art. 475-O, II) 
impõe ao autor da ação cautelar a responsabilidade pelo prejuízo que causar ao réu pela execução da medida se a 
sentença no processo principal lhe for desfavorável, devendo este (o prejuízo) ser liquidado nos próprios autos do 

procedimento, ou por intermédio de ação de reparação de danos� (REsp 943.502-MA, Segunda Turma, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, j. 26.08.2008). 
614 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 104. 
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Aliás, alinhando-nos ao posicionamento do doutrinador acima citado, entendemos como 

imprescindível que a parte interessada faça requerimento expresso para que se dê início à fase de 

liquidação dos danos por ela suportados
615. 

 

Coaduna com referido entendimento o seguinte julgado da lavra da Décima Nona Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

�(...) no que respeita à condenação da recorrente a reparar o prejuízo causado à ré, 

conquanto se cuide de responsabilidade objetiva da autora da ação cautelar pelos danos 

que a execução da medida lhe tenha supostamente acarretado (CPC, 811, I), sua 

imposição nos mesmos autos não poderia prescindir de requerimento expresso da 

parte eventualmente interessada na liquidação de eventual dano nestes próprios autos 
(CPC, 811, § único), razão pela qual a obrigação em foco não poderia ter sido imposta 

à autora no caso em análise, muito embora seja inarredável o direito da ré ao pleito de 

reparação de supostos danos sofridos com a execução da medida cautelar, pelas vias 

próprias�616
. 

 

 A doutrina igualmente corrobora mencionado posicionamento: 

 

�Aqui, portanto, a condenação dependerá de pedido e da prova do interessado, (...), 

pois que, mesmo que se prescinda de culpa, nem por isto poder-se-á prescindir da 

relação de causa e efeito, entre a medida requerida e executada e as perdas e danos, que 

essa haja causado�617. 
 

 Deve-se fazer importante distinção: a obrigação de indenizar realmente decorre de lei, 

sendo efeito anexo da decisão proferida em qualquer dos casos previstos no artigo 811 do CPC. 

No entanto, a liquidação de danos somente poderá ter início por iniciativa da parte interessada, 

jamais de ofício. Ora, eventualmente o réu na ação cautelar pode não ter interesse em ver-se 

ressarcido ou, ainda, se tal interesse existir, pode ainda não ter viabilizado a comprovação 

integral da ocorrência dos danos. E mais: pode não ter havido qualquer dano. Cabe, portanto, ao 

                                                           
615 Nesse sentido é o posicionamento de TÉRCIO CHIAVASSA (in Tutelas de urgência cassadas: a recomposição 

do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 264). 
616 Apelação nº 1.196.110-5; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 11.03.2008; destaque nosso. 
617 THEREZA ALVIM (in A responsabilidade por prejuízos causados no processo (consideradas as alterações 

trazidas pela nova redação dada ao art. 18 do CPC pela Lei n. 8.952/94). In: Teixeira, Sálvio de Figueiredo (coord.). 
Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 562). 
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requerido verificar se há interesse e até mesmo viabilidade de sucesso no requerimento de 

liquidação de danos. Não cabe, portanto, ao juiz fazê-lo de ofício. 

 

 Por fim, é de se salientar que �o título judicial exeqüendo será a sentença de liquidação, 

de natureza condenatória, resultante do pedido de liquidação formulado nos próprios autos� do 

procedimento cautelar618. 

 

 São essas, portanto, as considerações cabíveis no que pertine à liquidação dos danos 

oriundos da incidência em uma das hipóteses previstas no artigo 811, do Código de Processo 

Civil619. 

 

 Passa-se, pois, à análise minuciosa de duas das questões mais árduas que podem ser 

abordadas na matéria objeto do presente estudo: (i) responsabilidade decorrente da efetivação de 

medida cautelar decretada de ofício pelo juiz e (ii) possibilidade de extensão do regime da 

responsabilidade objetiva às demais tutelas de urgência. 

 

 

3.2.5. Responsabilidade civil decorrente da efetivação de medida cautelar decretada 

�ex officio� 

 

 O artigo 797, do Código de Processo Civil, dispõe que �só em casos excepcionais, 

expressamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares sem a audiência das 

partes�. 

 

 Versa, portanto, referido dispositivo sobre a possibilidade de o juiz determinar � sem a 

oitiva de qualquer das partes � medida cautelar não requerida expressamente nos autos
620. 

                                                           
618 Conforme lição de SÉRGIO SHIMURA (in Arresto cautelar. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
554). 
619 O Projeto do Novo Código de Processo Civil prevê a liquidação dos danos advindos da efetivação da tutela 

cautelar, nos seguintes termos: �Art. 274. (...) Parágrafo único: A indenização será liquidada nos autos em que a 

medida tiver sido concedida�. 
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Sempre preciso, PONTES DE MIRANDA comenta a hipótese constante do artigo 797 do CPC, 

aduzindo que, nesse caso, �não houve pedido; há deliberação do juiz, sem ouvir, sequer, quem é 

beneficiado pela medida cautelar�621. 

 

 Cumpre tecer alguns breves comentários acerca da extensão da possibilidade de o juiz 

decretar, de ofício, medida cautelar. 

 

 Dúvidas não restam quanto às hipóteses positivadas de decretação �ex officio�: prevista a 

autorização legal para que o juiz determine a medida, sem a oitiva das partes, será tal decretação 

condizente com o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, a doutrina pátria, em consonância com 

o supracitado artigo 797, do Código de Processo Civil, não vê impedimentos para que os 

magistrados decretem medidas cautelares, de ofício, quando houver prévia previsão legal para 

tanto622. 

 

 Ponto igualmente pacífico reside na necessidade de que a demanda já tenha sido proposta, 

para que possa o juiz decretar alguma medida de ofício
623. Entendimento contrário conduziria à 

ofensa ao princípio da demanda ou à inércia da jurisdição. 

 

 SÉRGIO SHIMURA bem resume referidos posicionamentos, ao afirmar que �é possível a 

decretação de medidas cautelares de ofício, desde que haja previsão e autorização legal, bem 

como já exista demanda ajuizada, ex vi do art. 797, CPC�624. 

 

 Todavia, ponto em que não há convergência de entendimentos versa sobre a forma de 

harmonizar as exigências, aparentemente incompatíveis, previstas no artigo 797 do CPC, no 

                                                                                                                                                                                            
620 Diversa é a previsão do artigo 804 do CPC, onde se estabelece a possibilidade de concessão de medida requerida 

por uma das partes, sem a oitiva da outra. 
621 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XII: arts. 796 a 889. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 39. 
622 Hipóteses clássicas da referida autorização são os artigos 1.001 e 1.018, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 
623 OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA ensina que �as medidas cautelares ex officio serão necessariamente incidentes 
de alguma demanda regularmente promovida pelas partes, não cabendo ao juiz, através dos poderes que lhe confere o 

art. 797 do CPC, decretar cautelares antecedentes a qualquer ação� (in Curso de Processo Civil: Processo cautelar 
(tutela de urgência). 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 96). 
624 Arresto cautelar. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 84. 
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sentido de o julgador poder determinar medidas cautelares, sem a audiência das partes, �só em 

casos excepcionais, expressamente autorizados por lei�. 

  

 Vislumbramos não ser a melhor interpretação possível para o referido dispositivo limitar 

as hipóteses em que o juiz possa conceder medidas cautelares de ofício somente àquelas previstas 

em lei. Mesmo reconhecendo que os poderes do juiz, no processo, não podem ser ilimitados e, 

ainda, que a regra deve ser a iniciativa da parte para obtenção de medidas em seu interesse, 

vislumbramos a necessidade, em decorrência dos termos do artigo 797, do Código de Processo 

Civil, de ampliar as hipóteses de incidência para a eventualidade de ocorrerem casos 

excepcionais. 

 

 Entendimento contrário afrontaria a melhor interpretação do artigo em voga, posto que, se 

a hipótese é expressamente autorizada por lei, a excepcionalidade encontra-se na própria previsão 

autorizadora, antevista previamente pelo legislador. E os casos excepcionais, que eventualmente 

viessem a causar risco ao processo, apreciados com a riqueza do dia-a-dia forense, ficariam sem 

proteção jurisdicional efetiva. 

 

 Nesse sentido é a doutrina de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA: 

 

�Deve-se considerar que as medidas cautelares poderão ser decretadas de ofício em 

casos excepcionais, ou quando expressamente autorizadas em lei. Os requisitos 
estabelecidos pela lei devem ser considerados alternativos, sob pena de se ter que 
concluir (...) que a referência à excepcionalidade do caso é despicienda. Apenas 

considerando-se alternativos os requisitos é que se poderia dar à norma em apreço uma 

interpretação capaz de evitar a afirmação de que ali seriam encontradas palavras inúteis 

(sendo certo que, entre diversas interpretações possíveis, o jurista deve sempre optar 

por aquela que negue a existência de termos inúteis na lei; admitindo-se, apenas, em 
último caso, que a norma jurídica tem palavras supérfluas)�625. 

 

 Na mesma esteira, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART 

demonstram seu entendimento, doutrinando, ainda, sobre o que seria a excepcionalidade versada 

no artigo em análise: 
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�Fora destas hipóteses [aquelas expressamente previstas em lei], o juiz somente pode 

conceder tutela cautelar de ofício em casos excepcionais. Para concretizar o 
significado de casos excepcionais, é preciso deixar claro, de início, que, havendo 

situação capaz de pôr em risco a efetividade da tutela do direito material, o juiz deverá, 

quando possível, mandar que as partes se pronunciem (...). 
 
Apenas quando não houver tempo para o juiz ouvir as partes é que se apresentará a 

primeira característica do significado de �caso excepcional�. (...) 
 
Mas a ausência de tempo para ouvir as partes não basta. Para que o juiz possa atuar de 

ofício, é preciso que a situação de urgência não seja do conhecimento da parte que 

pode ser prejudicada, e, assim, não tenha sido caracterizada expressamente no processo 

ou anunciada por qualquer das partes�626. 
 

 Tudo isso, finalizam referidos doutrinadores, aliado à existência de necessário fumus boni 

iuris e, ainda, ao fato de o risco ser aferível prima facie. 

 

 Com mesmo entendimento, EDUARDO MELO DE MESQUITA: 

 

�Impende notar que o dispositivo no art. 797 não traz cumulação de requisitos, mas 

alternatividade, pois é cabível a concessão de medida cautelar ex officio se 
expressamente autorizada por lei �ou� em se tratando de casos excepcionais. Restando 
evidenciado o periculum in mora ou a necessária repressão a ato contrário à dignidade 

da justiça, como já afirmamos, o art. 125 do CPC impõe ao juiz que coíba o ato 

atentatório com medida cautelar, com ou sem provocação das partes�627. 
 

 Dessa sorte, entendemos como melhor posicionamento vislumbrar, no artigo 797 do 

Código de Processo Civil, requisitos alternativos de possibilidade de o magistrado determinar �ex 

officio� medidas cautelares. Ou seja, poderá fazê-lo o juiz nas hipóteses expressamente previstas 

em lei, ou ainda, em casos excepcionais, para que não se corra o risco de o processo não atender à 

sua finalidade628. 

 

                                                                                                                                                                                            
625 Lições de Direito Processual Civil. v. III. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 49-50. 
626 Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 109. 
627 As tutelas cautelar e antecipada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 399. 
628 Apresentam idêntico posicionamento MEDINA, ARAÚJO e GAJARDONI (in Procedimentos cautelares e 

especiais. V. 4. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 85). 
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 Encerradas essas breves considerações acerca das medidas cautelares decretadas �ex 

officio�, sobreleva analisar a responsabilidade civil decorrente de medida cautelar decretada sem 

a intervenção das partes, inclusive a parte beneficiária da medida. 

 

 Primeiro ponto a merecer expressa ressalva advém do fato de que, se comprovada 

eventual conduta culposa ou dolosa, por parte de qualquer um dos atuantes do processo, sejam 

eles juiz, parte ou terceiro, por óbvio que haverá obrigação de indenizar, calcada, porém, na 

responsabilidade subjetiva. 

  

 O problema reside, portanto, em saber se, ocorrido um dano, em virtude da efetivação de 

medida cautelar, obtida sem requerimento de qualquer uma das partes, deverá haver reparação do 

mesmo, sem se perquirir de qualquer conduta culposa. E, ainda, havendo tal responsabilidade, a 

quem caberá a obrigação de indenizar. 

 

 Conforme já pontuado alhures, o dever de indenizar previsto no artigo 811, do Código de 

Processo Civil, configura-se em hipótese de responsabilidade de cunho objetivo, bastando, para 

sua ocorrência, a comprovação de prejuízo e nexo causal entre esse e a conduta previamente 

legislada do agente, no caso, quem efetivou a medida cautelar. Não se analisa, portanto, o 

elemento culpa, pouco importando se houve conduta imprudente, imperita ou negligente por 

parte do ator processual. 

 

 Ademais, também como decorrência de se tratar de responsabilidade objetiva, entendemos 

que as hipóteses previstas no dispositivo em comento não podem ser alargadas, uma vez que a 

modalidade objetiva de responsabilidade civil configura-se em exceção, devendo ser, via de 

consequência, expressamente prevista na legislação pertinente. Isso aliado ao fato de que toda 

regra de responsabilidade civil objetiva se interpreta restritivamente. 

 

 Logo, não vislumbramos possibilidade de estender, por analogia a outras situações, as 

previsões positivadas no artigo 811, do Código de Processo Civil. Se eventualmente ocorrer 

algum prejuízo ao requerido de uma medida cautelar, em decorrência de sua efetivação, mas a 
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situação não se enquadrar perfeitamente em uma das hipóteses previstas nos quatro incisos do 

referido dispositivo legal, a responsabilidade eventualmente existente deverá ser apurada 

mediante o regramento subjetivo, sendo, pois, imprescindível, a comprovação de conduta eivada 

de culpa ou dolo. 

 

 Somente será objetiva a responsabilidade decorrente da efetivação de medidas cautelares, 

portanto, nas estritas previsões do artigo 811, do Código de Processo Civil. 

  

 Note-se que a diferenciação entre modalidade culposa e dolosa da responsabilidade 

advinda da efetivação de medida cautelar tem enorme importância prática. Isso porque 

comprovar que o requerente da medida agiu de má-fé ou mesmo dolosamente é, sem dúvida, 

tarefa das mais árduas. Ademais, somente poderá se utilizar da célere liquidação nos próprios 

autos do procedimento cautelar o prejudicado que demonstrar se tratar sua situação de uma 

daquelas listadas no artigo 811 do CPC. Caso contrário, deverá fazê-lo por ação de conhecimento 

autônoma, na qual se analisará, imprescindivelmente, a conduta culposa ou dolosa do requerente 

da medida cautelar. Não terá que fazê-lo, entretanto, o prejudicado, quando se tratar de uma das 

hipóteses do artigo, ora comentado. 

 

 Portanto, definir se o caso concreto configura-se em modalidade subjetiva ou objetiva não 

se trata, de forma alguma, de questão meramente acadêmica, sendo, ao contrário, de notória 

importância prática. 

 

 Parte-se, pois, da premissa segundo a qual somente terá o regime objetivo do artigo 811, 

do Código de Processo Civil, aquela hipótese que se enquadrar exatamente em uma das previsões 

do mencionado artigo. Logo, conclusão outra não pode advir senão aquela no sentido de que não 

há que se falar em responsabilidade objetiva do juiz, calcada no artigo 811, CPC, ao decretar de 

ofício uma medida cautelar. 
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 O artigo em voga é claro ao prever que �o requerente do procedimento cautelar responde 

ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida�
629. Ou seja, não há espaço � em 

decorrência do artigo 811, do Código de Processo Civil � para que se amplie o rol dos 

legitimados ativo e passivo, por se tratar, conforme já analisado, de hipóteses em numerus 

clausus. O legitimado ativo para requerer a reparação de danos oriundos da efetivação da medida 

cautelar é, portanto, o réu da mesma, enquanto o legitimado passivo somente será o autor que 

efetivar a referida medida. 

 

 Entendemos, portanto, como excluída a possibilidade de o juiz que decretou a medida 

cautelar de ofício ser condenado pessoalmente a ressarcir o prejudicado por essa medida, com 

base no artigo 811, do Código de Processo Civil, pelo fato de o legislador do Código de 1973 

não ter inserido o magistrado como legitimado passivo a responder por eventuais danos, oriundos 

de sua atividade. 

 

 A responsabilidade pessoal do juiz somente deverá, portanto, estar configurada quando 

agir com dolo ou fraude comprovados ou, ainda, retardar, sem motivo, providência processual 

que estiver sob sua responsabilidade. Aplica-se, portanto, ao magistrado, a responsabilidade de 

cunho subjetivo prevista no artigo 133, do Código de Processo Civil, que preceitua, in verbis: 

 

�Art. 133.  Responderá por perdas e danos o juiz, quando: 
 
I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 
 
II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de 

ofício, ou a requerimento da parte. 
 
Parágrafo único.  Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no nº II só depois 

que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e 
este não lhe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias�. 

 

 Diante do mencionado contexto, é de se verificar se os prejuízos advindos da efetivação 

de medida cautelar decretada de ofício pelo juiz ficarão sem reparação � na hipótese de não ter 

                                                           
629 Destaques nossos. 
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havido conduta culposa ou dolosa, seja do requerente da mesma ou do próprio juiz � ou, ainda, se 

negativa a resposta, a quem caberá o ressarcimento ao prejudicado. 

 

 Nesta oportunidade, cabe uma importante diferenciação: uma hipótese reside em o juiz 

decretar a medida cautelar, mas quem a efetiva é a parte beneficiária; outra hipótese diversa 

advém da decretação da medida, de ofício, e seu cumprimento por ordem do juiz, sem que a parte 

beneficiária tenha tido qualquer ingerência no referido cumprimento. Ilustração da primeira 

situação seria uma ordem, a ser cumprida somente após retirada de ofício em cartório pela parte, 

a quem caberia seu protocolo junto ao órgão destinatário do mesmo. Exemplifica a segunda 

hipótese eventual ofício � constando ordem decretada sem pedido expresso por qualquer das 

partes � encaminhado diretamente pelos próprios serventuários ao órgão que deverá cumprir a 

ordem, sem qualquer intromissão da parte beneficiária. 

 

 Na primeira hipótese, vislumbramos a ocorrência de responsabilidade da parte 

beneficiária da medida cautelar. Isso porque, de posse dessa medida, poderia ter deixado de 

cumpri-la, posto que cabia à parte beneficiária a sua efetivação. Haverá, portanto, nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta do beneficiário da medida. 

 

 Já na segunda hipótese não verificamos responsabilidade do requerente, posto que tanto a 

decretação quanto a efetivação da medida fugiram de seu campo de controle, sendo ambas 

atribuíveis única e exclusivamente ao magistrado ou, quando muito, aos serventuários da Justiça 

que deram cumprimento à ordem judicial. 

 

Tal entendimento prevalece, é claro, se realmente não houve nenhum ato atribuível à 

parte. Ou seja, concessão e efetivação da medida devem ser atribuídas a ato do juiz e 

eventualmente de serventuário da Justiça. Quando houver alguma participação do beneficiário, 

deve-se recordar, conforme assinalado no item 2.5, supra, que, como sustenta PEDRO DE 

ALBUQUERQUE, �a existência de um nexo de causalidade é perfeitamente compatível com a 
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existência de várias causas ou a intervenção de terceiros�
630. Assim, na primeira hipótese, 

entendemos possível restar estabelecido o nexo de causalidade entre dano sofrido e efetivação da 

medida cautelar, justamente por ter havido participação direta do agente para o prejuízo sofrido 

pela parte contrária. Não se pode falar, nesse caso, em quebra do nexo de causalidade, em virtude 

da participação da conduta do magistrado ao deferir a medida cautelar ex officio. 

 

 Ao contrário, na segunda situação, por ter sido a medida decretada e executada sem 

conhecimento de nenhuma das partes, nem mesmo de seu beneficiário, não cabe ao requerente 

arcar com prejuízos aos quais não deu causa. Nesse caso, o beneficiário da medida não a requereu 

nem tampouco a efetivou. Ausente, portanto, para a configuração da obrigação de indenizar, o 

necessário nexo de causalidade entre prejuízo e conduta do agente, sem o qual nenhum tipo de 

responsabilidade subsiste, seja na modalidade subjetiva seja naquela de cunho objetivo. 

 

 Nesse caso, sim, houve quebra do nexo de causalidade entre o dano causado ao requerido 

e a conduta do beneficiário, o que afasta por completo a obrigação indenizatória. 

 

 Com posicionamento similar é a doutrina de WILLIAM SANTOS FERREIRA:  

 

�Citando novamente a posição de Carnelutti, não se deve confundir o pedido com a 
execução da medida. Portanto, ainda que concedida de ofício, a parte pode expor as 

razões pelas quais entende não adequada a decisão, pois, não é incomum que existam 

casos, em que embora a tese seja defensável, não se pode afirmar que haverá sucesso, 

seja em decorrência das questões de direito, seja por conta de grandes dificuldades no 

plano probatório, pelo que não deseja a parte assumir os riscos. Porém, se a parte 

exige, colabora na execução da medida ou até omite-se diante da ciência do início dos 

atos executivos, sua postura é de condescendência com a execução, portanto, 

assumindo os riscos sob o regime jurídico da responsabilidade objetiva�
631. 

 

 Dessa sorte, somente vislumbramos responsabilidade do beneficiário da medida cautelar, 

em ocorrendo danos à parte contrária, quando aquele participar � de forma concreta � da 

                                                           
630 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 144. 
631 Responsabilidade objetiva do autor e do réu nas tutelas cautelares e antecipadas: esboço da teoria da participação 

responsável. RePro, n. 188. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 43-44; destaques nossos. 
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efetivação da medida. Caso contrário, estar-se-á diante da inexistência de nexo entre conduta e 

dano, o que afasta a responsabilidade, em qualquer de suas modalidades. 

 

OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA afirma que �o efeito anexo condenatório do art. 811 não 

abrange a responsabilidade do vencido, quando as medidas ditas cautelares sejam decretadas ex 

officio pelo juiz�632-633. 

 

 Na mesma esteira, ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI e MAURÍCIO GIANNICO 

defendem que, �dada a inércia da parte, entendemos que nenhuma responsabilidade há de ser 

imputada à parte autora, tendo em vista a inexistência de qualquer ato de sua ingerência perante 

aquela situação�
634. 

 

 A questão também foi enfrentada por GALENO LACERDA, que afastou, em regra, a 

aplicabilidade do artigo 811, do Código de Processo Civil, às medidas cautelares decretadas de 

ofício: 

 

�O art. 811 não incide nas cautelas decretáveis de ofício, do art. 797, nem nas cautelas 

voluntárias. Se o juiz entende de seu dever decretar diretamente a medida, os danos daí 

advindos não podem ser suportados por quem não a requereu, salvo se este perder a 

demanda principal, condenado genericamente a perdas e danos, ou a repor o status 

quo. A responsabilidade, então, derivará da sentença, e não dos demais fatos previstos 

no art. 811�635. 
 

 Referido posicionamento não coaduna com o ora defendido. Primeiramente, por não se 

fazer a distinção entre requerimento e efetivação da medida cautelar. Ademais, nem mesmo na 

hipótese do artigo 808, III, do CPC, vislumbramos possibilidade de generalizar a incidência do 

artigo 811 do mesmo diploma legal, justamente por entender que o cerne do problema não está na 

                                                           
632 Processo cautelar (tutela de urgência). v. 2, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 187. 
633 Em sentido contrário é o entendimento de SÉRGIO SHIMURA: �se o juiz, dentro de seu poder geral de cautela, 

concede de ofício o arresto, como o requerente é o beneficiado, fica sujeito à reparação de possíveis danos que a 

medida ensejar. O beneficiário deve assumir os riscos que a medida traz� (in Arresto cautelar. 3 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 544-545). 
634 Tutelas de urgência e o regime de responsabilização objetiva do requerente. In: Donaldo Armelin (coord.). 
Tutelas de urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 46. 
635 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
p. 314. 



237 
 

 

capitulação da conduta do requerente, mas, sim, no nexo de causalidade advindo da efetivação da 

medida cautelar. 

 

 Retoma-se, pois, parte do questionamento inicial: como ficam, portanto, os danos 

causados pela decretação e efetivação da medida cautelar, advindos somente de atos do próprio 

juízo? Ficariam os mesmos sem reparação? Se não, quem e sob qual regime arcará o responsável 

com tais prejuízos? 

 

 Conforme já exposto anteriormente, somente haverá que se falar em responsabilidade 

pessoal do juiz, pelas medidas decretadas e efetivadas de ofício, por sua ordem, quando presentes 

os requisitos do artigo 133, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá na modalidade de 

responsabilidade subjetiva. Isso porque não está presente a necessária previsão legal para que tal 

responsabilidade se dê na modalidade objetiva, constante do artigo 811, do Código de Processo 

Civil. 

 

 Por outro lado, entendemos que, se o juiz não pode ser responsabilizado pessoalmente 

pelos prejuízos causados, quando da concessão de medidas cautelares �ex officio�, o mesmo não 

se pode dizer do Estado. Este é responsável � na modalidade objetiva � pelos atos de seus 

agentes, que vierem a causar prejuízos a terceiros
636. 

 

 Observe-se, nesse sentido, o teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal: 

 

�§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa�. 
 

                                                           
636 Importantes esclarecimentos são feitos por TÉRCIO CHIAVASSA: �Há diferença entre a responsabilidade 

decorrente do ato jurisdicional por parte do Estado e por parte do juiz. Em relação àquele, a responsabilidade é 

objetiva. Por sua vez, se a opção for a responsabilidade direta do magistrado, deverá ser apurada a culpa ou o dolo, já 

que se torna indispensável nesse caso a prova do nexo subjetivo� (in Tutelas de urgência cassadas: a recomposição 

do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 198-199). 
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 Não se questiona, portanto, para a configuração do dever de indenizar das pessoas 

jurídicas de direito público, a conduta culposa ou dolosa de seu agente. Para que o terceiro 

prejudicado possa ser ressarcido do Estado pelos prejuízos causados pelos juízes ao manejar 

medidas cautelares �ex officio�, somente deverá demonstrar cabalmente o dano e, ainda, a 

existência de nexo com a cautelar incorretamente decretada. 

 

 Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, doutrina ALEXANDRE DE MORAES: 

 

�(...) a obrigação de reparar danos patrimoniais decorre de responsabilidade objetiva. 
Se o Estado, por suas pessoas de direito público ou pelas de direito privado prestadoras 

de serviços públicos, causar danos ou prejuízos aos indivíduos, deverá reparar esses 

danos, indenizando-os, independentemente de ter agido com dolo ou culpa; 
 

(...) os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do 

dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou do 

prestador de serviço público; oficialidade da conduta lesiva; inexistência de causa 

excludente da responsabilidade civil do Estado�637. 
 

 Ademais, o ato judicial é, por óbvio, expressão da atuação do Estado e, se vier a causar 

danos a terceiros, ensejará a responsabilização do respectivo ente a que o magistrado esteja 

vinculado. 

 

 Nesse sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO ensina quem são as pessoas 

suscetíveis de serem consideradas agentes públicos, para fins da responsabilidade objetiva do 

Estado: 

 

�São todas aquelas que � em qualquer nível de escalão � tomam decisões ou realizam 
atividades da alçada do Estado, prepostas que estão ao desempenho de um mister 

público (jurídico ou material), isto é, havido pelo Estado como pertinente a si 

próprio�638. 
 

 E, por óbvio, o juiz é um dos atores que desempenham uma das mais importantes funções 

típicas do Estado, não havendo possibilidade de lhe ser retirada a denominação de agente público, 

inclusive para fins de responsabilização objetiva, pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 

                                                           
637 Direito Constitucional. 24 ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 372-373. 
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 Assim, qualificado o magistrado como agente público, se esse vier a causar prejuízo a 

terceiro, no desempenho de sua função judicante, impossível será não responsabilizar o Estado � 

objetivamente � pela reparação dos referidos prejuízos. 

 

 Dessa sorte, entendemos que, se o juiz causar prejuízos, agindo de ofício ao decretar uma 

medida cautelar, ele � pessoalmente � não poderá ser responsabilizado, mas poderá sê-lo nas 

estritas hipóteses do artigo 133, do Código de Processo Civil. Outrossim, igualmente não poderá 

responder, na modalidade objetiva, nos termos do artigo 811 do CPC, posto que o legislador não 

o inseriu como parte legítima passiva para responder, sem a comprovação de sua conduta 

culposa. 

 

 Responderá, por outro lado, o Estado pelos atos que o juiz � agente público que é � vier a 

causar, quando da decretação � sem pedido de qualquer das partes � de medidas cautelares, que 

se mostrarem lesivas a direitos do requerido639. Caberá ao Estado, se for de seu interesse, propor 

a devida ação regressiva em face do juiz, sendo que somente nessa oportunidade será analisada, 

para fins de regresso, eventual conduta culposa ou dolosa do magistrado, quando da decretação 

da medida cautelar. 

  

 A medida cautelar �ex officio�, conforme analisado alhures, deverá sempre se tratar de 

hipótese excepcionalíssima, sob pena de o juiz, que a utilizar com excessos, ferir o princípio da 

demanda ou inércia da jurisdição. A cautela para a decretação da referida medida deverá ser 

ampla, posto que, em regra, os provimentos judiciais somente podem ser concedidos mediante 

requerimento expresso das partes ou ao menos de uma delas. 

                                                                                                                                                                                            
638 Curso de direito administrativo. 22 ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 972. 
639 LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART entendem que o juiz não pode ser 

responsabilizado em caso de culpa. Quanto ao Estado, negam referidos processualistas, em regra, a possibilidade de 
sua responsabilização por não haver �qualquer racionalidade em responsabilizar aquele que deve atuar de ofício para 

proteger um direito provável apenas porque, ao aprofundar a cognição judicial, verificou-se que o direito não 

existia�. Somente vislumbram possibilidade de responsabilizar o Estado, no caso de culpa grave do magistrado ou, 

ainda, no caso de falta de evidência do perigo (in Processo Cautelar, v. 4, 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 110). Refutamos referida fundamentação pelo fato de a norma que gera a responsabilidade objetiva do 

Estado (art. 37, § 6º, Constituição Federal) não fazer qualquer ressalva, não podendo o intérprete fazê-lo. O 
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 Assim, nada mais justo � e jurídico, ressalte-se � do que, na hipótese de o juiz agir sem a 

oitiva das partes, mesmo que inexistente dolo ou culpa, o Estado responder por eventuais danos 

causados ao requerido da mesma medida. Ora, o dano não poderá ficar sem ressarcimento, ainda 

mais com uma regra tão clara e expressa como a constante do artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal. 

 

 Diversos doutrinadores, para refutar a existência de responsabilidade objetiva para 

responder pelos danos causados, quando da efetivação das medidas cautelares �ex officio�, 

aduzem que ocorreria suposta inibição dos magistrados, desestimulando sua atuação ativa no 

processo. Todavia, entendemos que a aplicação da clara regra prevista na Constituição Federal 

traria uma atuação jurisdicional mais responsável, configurando-se em estímulo à decretação 

mais bem pensada e fundamentada. Não vislumbramos, portanto, conteúdo efetivamente jurídico 

na referida fundamentação, a qual não afasta a incidência da responsabilidade civil do Estado, 

pelos atos danosos cometidos por seus agentes. 

 

 É de se mencionar que a maioria esmagadora da doutrina não dá supedâneo à incidência 

da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, para a hipótese 

de danos causados pela decretação de medida cautelar. Em geral, a questão é unicamente 

analisada do ponto de vista da responsabilidade objetiva constante do artigo 811, do Código de 

Processo Civil, oportunidade em que se afasta � como também nós o fazemos � a 

responsabilização do juiz pelos danos causados. 

 

 Doutrinador que enfrenta, no nosso entender, de forma precisa, a responsabilização do 

Estado pelos danos praticados quando da decretação de medidas cautelares de ofício, é 

DONALDO ARMELIN, que aduz que, normalmente, a doutrina nega a responsabilidade com 

suporte no artigo 811, do Código de Processo Civil. E continua: 

 

                                                                                                                                                                                            
questionamento quanto à culpa do agente público fica postergado para eventual ação de regresso do Estado contra o 

agente, não podendo ser objeto de discussão em sede de responsabilidade objetiva. 
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�Com isso, porém, o prejudicado com a efetivação da medida ver-se-ia obrigado a 
pacientar os danos dela advenientes, o que refoge à incidência do princípio geral de 

direito impositivo da indeclinabilidade do ressarcimento dos prejuízos por aquele que 

lhes deu causa. Sendo, pois, a medida decorrente de ato jurisdicional sem provocação 

das partes, há de emergir a responsabilidade objetiva do Estado�640. 
 

 Por tudo o que foi ora exposto, entendemos que, se o juiz causar prejuízos, agindo de 

ofício ao decretar e ordenar a execução de uma medida cautelar, não poderá ser pessoalmente 

responsabilizado, somente podendo sê-lo, nas hipóteses do artigo 133, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, igualmente não poderá responder, na modalidade objetiva, nos termos do artigo 

811, do Código de Processo Civil, uma vez que o legislador não o inseriu como parte legítima 

passiva para responder, sem a comprovação de sua conduta culposa. Igualmente não poderá ser 

responsabilizado o beneficiário da medida, posto que ausente o necessário nexo de causalidade 

entre o dano experimentado e sua conduta. 

 

 Por outro lado, responderá o Estado pelos atos que o juiz � agente público que é � vier a 

causar, quando da decretação e efetivação de medidas cautelares que se mostrarem lesivas a 

direitos do requerido. Restará ao Estado o direito de propor a devida ação regressiva em face do 

juiz, oportunidade em que será analisada, para fins de regresso, eventual conduta culposa ou 

dolosa do magistrado, quando da decretação da medida cautelar.  

 

 

3.2.6. Análise da possibilidade de extensão do regime da responsabilidade objetiva 

prevista para as medidas cautelares às demais tutelas de urgência 

 

 Cumpre, nesta oportunidade, averiguar se a bem delineada previsão de responsabilidade 

objetiva para as liminares cassadas, em sede de processo cautelar, pode ser estendida à tutela 

antecipada e, ainda, em etapa posterior, às demais tutelas de urgência esparsamente previstas na 

legislação processual brasileira. 

 

                                                           
640 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 113; destaques nossos. 
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Dessa sorte, a primeira celeuma a ser enfrentada reside em saber se o requerente de uma 

tutela antecipada deve indenizar eventuais prejuízos causados pela efetivação da referida medida 

sem que reste demonstrada sua conduta culposa ou dolosa. 

 

 Parte avassaladoramente majoritária da doutrina pátria vislumbra um regramento comum 

à tutela cautelar e à tutela antecipada, em virtude dos pontos de semelhança entre os dois 

institutos. Tal entendimento deflui do fato de ambas as tutelas serem espécies do gênero tutelas 

de urgência. Assim, o regramento pertinente a uma se estenderia à outra, como se fizessem parte 

de um mesmo sistema normativo. 

 

 Argumenta-se, portanto, que, à tutela antecipada, aplicar-se-ia �a responsabilidade 

objetiva prevista no artigo 811 do CPC (...), sujeitando-se o beneficiado pela antecipação à 

obrigação de indenizar eventuais danos causados a quem teve invadida sua esfera jurídica 

injustamente�641-642. Comparando-se, ainda, a tutela cautelar à tutela antecipada, alega-se que 

ambas �geram direito à indenização, por responsabilidade objetiva, no caso de a efetivação da 

medida causar dano injusto ao requerido (arts. 574 e 811)�643. 

 

 Entendemos que referido posicionamento pode ser utilizável para muitas situações que 

envolvem as tutelas de urgência, não o sendo, entretanto, para todas. Somente serão aplicáveis 

idênticos regramentos quando forem os mesmos compatíveis entre si. 

 

Especificamente no que diz respeito à responsabilidade objetiva expressamente prevista 

no artigo 811, do Código de Processo Civil, não vislumbramos possibilidade de estender seu 

regime às medidas concedidas com base no artigo 273 do CPC. Isso porque, segundo 

anteriormente exposto, somente haverá que se falar em responsabilidade de cunho objetivo 

quando houver previsão expressa nesse sentido. Em nosso sentir, não há qualquer previsão que 

                                                           
641 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE (In MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de Processo 

Civil interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 851). 
642 No mesmo sentido é a doutrina de CASSIO SCARPINELLA BUENO: �a responsabilidade daquele que se 

beneficia da tutela antecipada é objetiva, a exemplo do que o art. 811 reserva, expressamente, para as cautelares� (in 

Tutela antecipada. 2 ed. rev. atual. e amp., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 138). 
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remeta explicitamente a responsabilidade civil advinda da efetivação da tutela antecipada ao 

regime objetivo das medidas cautelares. 

 

Em sentido contrário, entende DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, aliando-se à 

doutrina esmagadoramente majoritária, que: 

 

�no artigo 811 do CPC há expressa previsão de que o requerente beneficiado por uma 

tutela cautelar que de alguma forma perca sua eficácia ou mostre-se indevida tem 
responsabilidade objetiva perante o requerido. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à 

tutela antecipada, também regida pela teoria do risco-proveito, com aplicação 

subsidiária do art. 811 do CPC�
644. 

 

 Não compartilhamos, entretanto, do referido posicionamento, por não vislumbrarmos 

estarem presentes os requisitos necessários para a aplicação subsidiária da norma em comento. 

Conforme já foi objeto de análise (item 3.1.1.2 supra), para que se configure plausível a 

aplicação subsidiária de um regra devem estar presentes dois requisitos: a inexistência de uma 

solução para o problema no próprio sistema ou microssistema primário e, ainda, a não ocorrência 

de incompatibilidade entre a regra importada e outra existente no sistema ou microssistema 

primário, ou mesmo com seus princípios. 

 

 Em nosso sentir, estão ausentes ambos os requisitos, o que inviabiliza a aplicação do 

regime de responsabilidade previsto no artigo 811, do CPC, para a sistemática das tutelas 

antecipadas. 

 

 Primeiramente, entendemos existir solução no próprio sistema das tutelas antecipadas: 

advém tal solução da inexistência de norma expressa que atribua responsabilidade objetiva 

quando a tutela antecipada causar dano ao requerido. Conforme cediço, na ausência de regra 

expressa nesse sentido, entende-se como aplicável a regra geral, qual seja, a responsabilidade 

subjetiva. Ressalte-se, pois, que existe, sim, solução prevista na sistemática das tutelas 

                                                                                                                                                                                            
643 SÉRGIO SHIMURA (in Efetivação das tutelas de urgência. In: Shimura, Sérgio; Wambier, Teresa Arruda Alvim 

(coord.). Processo de execução. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 668). 
644 Tutela antecipada e tutela cautelar. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em 

homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 328. 
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antecipadas, não havendo qualquer necessidade de se recorrer à aplicação de regras subsidiárias, 

no que tange à responsabilidade civil. 

 

Ademais, entendemos ausente, ainda, o segundo requisito, pois existe notória 

incompatibilidade entre a regra importada (da responsabilidade objetiva) e os princípios 

existentes no sistema primário. Isso porque a ausência de remissão expressa ao regime da 

responsabilidade objetiva não gera, no nosso sentir, lacuna que demande preenchimento pelo 

intérprete
645. Tal ausência de norma expressa, ao contrário, conduz à conclusão de que se aplica a 

regra geral, qual seja, o regime da responsabilidade subjetiva. 

 

Relembrando a lição de KARL ENGISCH, lacuna é �uma incompletude insatisfatória no 

seio do todo jurídico�
646. Trata-se, pois, de um vácuo jurídico, cujo preenchimento pode ser feito 

por meio da analogia. No nosso sentir, entretanto, no caso ora analisado, não se está diante de 

uma incompletude insatisfatória, mas, sim, de um silêncio eloquente, que alerta para a aplicação 

da regra geral, qual seja, a responsabilidade subjetiva. Ademais, não verificamos possibilidade de 

aplicação de analogia in malam partem. 

 

Dessa sorte, divergimos da doutrina patentemente majoritária, ao não estender às tutelas 

antecipadas o mesmo regime de responsabilidade civil previsto expressamente para as medidas 

cautelares. 

 

Outro fundamento usualmente exposto pelos partidários da responsabilidade objetiva pelo 

manejo da tutela antecipada advém de se tratar tal instituto de atividade de risco, o que justificaria 

o regime da objetividade que lhe é imputado. Tal é a conclusão de E.D. MONIZ DE ARAGÃO: 

 

�Ora, se [a antecipação de tutela] pode ser revogada ou modificada e se deve ser 

necessariamente possível reverter seus efeitos, essas normas indicam com segurança 

                                                           
645 Em sentido contrário, vislumbrando a existência de lacuna nesse caso e a consequente necessidade de utilização 

da analogia, é o entendimento de JOÃO BATISTA LOPES (in Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 126). 
646 Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 276 e 279. 
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que o beneficiário fica exposto ao risco não só de custear a reposição no estado 

anterior, como de, em tal caso, reparar os danos decorrentes de sua execução (...)�
647. 

 

Por sua vez, JOÃO BATISTA LOPES argumenta que: 

 

�Há que se registrar, também, que o autor deve assumir o risco pelo exercício da 

demanda, isto é, deve responder por danos causados ao réu independentemente de 

culpa. (...) 
 
Fala-se, ao propósito, do risco pelo exercício de atividade proveitosa � in casu, os 
benefícios auferidos com a liminar � para se impor a responsabilidade pelos danos 
infligidos à vítima (ubi commoda, ibi onera)�648. 

 

No mesmo sentido, de forma ainda mais enfática, discorre MARIA RITA DE 

CARVALHO MELO: 

 

�O Código Civil atual mantém como regra geral a responsabilidade civil pela culpa. 

Porém, em seu artigo 927, parágrafo único, estabelece a responsabilidade objetiva, ou 

seja, o dever de indenizar independentemente de culpa �nos casos especificados em lei, 

ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, riscos para o direito de outrem�. (...) 
 
Dessa forma, podemos afirmar que aquele que executa a tutela antecipada está 

exercendo uma atividade de risco. É o risco do processo�
649. 

 

Ou seja, referida doutrinadora, além de entender existente expressa previsão legal que 

atribua o caráter objetivo para a responsabilidade, no caso em análise (artigo 475-O do CPC, 

conforme será mais bem analisado a seguir), também vislumbra possibilidade de perfilhar a 

mesma conclusão em virtude da suposta atividade de risco do requerente da tutela antecipada. 

 

Não compartilhamos do referido entendimento, uma vez que o risco do processo, 

conforme analisado anteriormente (item 2.3.2, supra), apresenta características muito específicas 

que o diferem do risco de outras atividades que geram potencial prejuízo para a sociedade. 

 

                                                           
647 Alterações no Código de Processo Civil: tutela antecipada, perícia. In: Teixeira, Sálvio de Figueiredo (coord.). 
Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 246. 
648 Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 126. 
649 Aspectos atuais da tutela antecipada. São Paulo: Verbatim, 2010, p. 70-72. 
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 Assim, especificamente quanto ao manejo da tutela antecipada, não se pode dizer que o 

risco está presente para a sociedade como um todo, mas apenas para o requerido da medida que 

sofreu o prejuízo com sua efetivação. A atividade causadora de risco, portanto, limita-se às 

figuras do requerente (como agente causador) e do requerido (como vítima do dano). Não cabe 

falar em atividade potencialmente causadora de dano para todos da sociedade, como nas 

hipóteses abarcadas pelo parágrafo único do artigo 927, do Código Civil. 

 

 Desse modo, devem ser consideradas as especificidades da legislação processual para se 

verificar a denominada atividade de risco no processo, inclusive para fins de responsabilidade 

processual. 

 

 Não se podendo, pois, falar em �atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano�, afastamos a possibilidade de aplicação do parágrafo único do artigo 927, do Código Civil, 

para a responsabilidade advinda da efetivação de tutelas antecipadas. 

 

Outrossim, a argumentação mais corriqueira utilizada pela doutrina majoritária para 

justificar a adoção do regime de responsabilidade objetiva para a efetivação das medidas 

concedidas com base no artigo 273, do CPC, tem respaldo na remissão do parágrafo 3º desse 

dispositivo às normas previstas no antigo artigo 588, CPC, atualmente reproduzido no artigo 475-

O, CPC. 

 

Nesse sentido, observe-se o posicionamento da doutrina majoritária, nas palavras de 

TIAGO ASFOR ROCHA LIMA: 

 

�cumpre ressaltar que a parte beneficiada pela antecipação de tutela responderá 

objetivamente pelos eventuais danos suportados pela parte adversa, ex vi do art. 475-O, 
inc. I, CPC. 
 
Noutras palavras: por se tratar de responsabilidade objetiva, não se perquirirá uma 

eventual culpabilidade do causador do dano, mas apenas se buscará a existência e 

mensuração do prejuízo suportado pela parte contra a qual foi deferida a tutela 

antecipada�650. 

                                                           
650 Antecipação dos efeitos da tutela. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 163. 
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 Ousamos, no entanto, divergir do mencionado entendimento. 

 

 Para expor detalhadamente o ponto de vista ora defendido, cumpre realizar uma evolução 

histórica do artigo 273, § 3º, do CPC, para que possam ser tecidas conclusões sobre a solução que 

o atual sistema confere à problemática envolvida na responsabilidade advinda da efetivação das 

tutelas antecipadas. 

 

 A antecipação dos efeitos da tutela foi implementada no direito brasileiro pela Lei nº 

8.952/1994. A redação original do § 3º, do artigo 273, do CPC, era a seguinte: 

 

�§ 3º. A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto nos incisos 

II e III do artigo 588�. 
 

 Ou seja, na redação original do dispositivo ora comentado, o legislador excluiu 

expressamente o inciso I, do artigo 588, do CPC, que previa a responsabilidade objetiva na 

execução provisória: �I � corre por conta e responsabilidade do credor, que prestará caução, 

obrigando-se a reparar os danos causados ao devedor (...)�. 

 

 Ressaltamos, neste ponto, a premissa defendida ao longo do presente estudo: sem 

disposição expressa dispondo acerca da responsabilidade objetiva, a outra conclusão não se pode 

chegar senão a de que se trata de hipótese de responsabilidade subjetiva. Saliente-se, pois, que 

desde a instituição da tutela antecipada até a entrada em vigor da Lei nº 10.444/2002 (conforme 

será analisado a seguir), a responsabilidade advinda da efetivação da tutela antecipada não 

poderia ser considerada como objetiva, por ausência de previsão explícita nesse sentido. 

 

 Corroborando com o entendimento ora defendido, argumentava OVÍDIO BAPTISTA DA 

SILVA, sobre a redação original do dispositivo em análise: 

 

�Quer dizer, a Lei 8.952, de 13.12.94, ao criar as medidas antecipatórias, prescreveu-
lhe o procedimento próprio das execuções provisórias, livrando-as, porém, da ameaça 

da responsabilidade objetiva que pesa sobre os que promovem execução provisória. 
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Diz, com efeito, o citado parágrafo: �A execução da tutela antecipada observará, no 

que couber, o disposto nos incs. II e III do art. 588�, excluído, portanto, o inc. I deste 

artigo, em que se localiza a advertência, aos que pretendam executar provisoriamente a 

sentença, de que o farão sob o risco de indenizar, independentemente de culpa, os 

eventuais prejuízos porventura causados pela execução provisória�
651- 652-653. 

 

 Igualmente explícita foi a manifestação de ARAKEN DE ASSIS, àquela época, no que 

tange à omissão do artigo 273, CPC, ao inciso I do artigo 588, CPC: 

 

�Mas, há outra conseqüência lógica digna de registro: aquele inciso é a fonte da 

responsabilidade objetiva do exeqüente, ao estipular que a execução �corre por conta e 

responsabilidade do credor... obrigando-se a reparar os danos causados ao devedor�, 
colocando em xeque a generalizada opinião de que o autor, revogado ou modificado o 

provimento antecipatório (art. 273, § 4º), responde independentemente de culpa. Os 

casos de responsabilidade objetiva merecem interpretação estrita e dependem de regra 
expressa�654. 

 

 Posteriormente, foi promulgada, em 7 de maio de 2002, a Lei nº10.444/02, que alterou a 

redação do parágrafo terceiro, do artigo 273, do CPC, que passou a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

�§ 3º. A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme a sua 

natureza, as normas previstas nos artigos 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A�. 
 

A partir da entrada em vigor daquela lei, que se deu em 7 de julho de 2002, poder-se-ia 

defender a existência de responsabilidade objetiva quando da ocorrência de prejuízos advindos da 

efetivação de tutela antecipada. Isso porque havia norma expressa remetendo o aplicador da lei à 

integralidade do artigo 588, do CPC, sem exclusão do inciso I, como havia na redação anterior. 

                                                           
651 Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 
1998, p. 159, destaque nosso. 
652 Ainda no mesmo sentido, leciona SERGIO BERMUDES que �porque, no seu § 2º, o art. 273 afastou a 

possibilidade de tutela, havendo perigo de irreversibilidade, ele excluiu a incidência do inciso I do art. 588, 

desobrigado, pois, o exeqüente da providência adiantada de reparar danos eventualmente causados por ela� (in A 

reforma do Código de Processo Civil: observações às leis: 8.950, 8.951, 8.952, 8.953, de 13-12-1994. 2 ed., São 

Paulo: Saraiva, 1996, p. 31). 
653 Com o mesmo entendimento, ressaltando explicitamente que o legislador pátrio deu tratamento desigual, à época, 

às medidas cautelares e às antecipações de tutela, é a doutrina de LÚCIO PALMA DA FONSECA (in Tutela 

cautelar: responsabilidade civil pelo manejo indevido de liminares. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 138). 
654 Execução da tutela antecipada. In: Shimura, Sérgio; Wambier, Teresa Arruda Alvim (coord.). Processo de 

execução. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 64. 
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Dessa sorte, em se tratando de norma que exige previsão expressa, na existência da 

mesma, conclui-se que houve um período em que, às tutelas antecipadas que, posteriormente 

cassadas, causavam danos ao requerido, aplicava-se corretamente o regime da responsabilidade 

objetiva. A partir da entrada em vigor da referida lei, pode-se dizer que vigorou a sistemática da 

responsabilidade objetiva em relação ao requerente de tutelas antecipadas, vez que havia expressa 

remissão legislativa
655. 

 

Todavia, o artigo 588 do CPC veio a ser revogado expressamente pela Lei n° 

11.232/2005, que entrou em vigor em 22 de junho de 2006, fazendo com que a remissão explícita 

que existia não mais existisse, alterando novamente o regime de responsabilidade do requerente 

de tutelas antecipadas. Ou seja, sem expressa previsão legislativa de aplicar-se às tutelas 

antecipadas o regime de responsabilidade objetiva da sistemática das execuções provisórias, não 

vislumbramos possibilidade de adoção do mesmo regime. 

 

Saliente-se uma vez mais: por se tratar a responsabilidade processual de espécie do gênero 

responsabilidade civil, deve ser aplicado o regramento principiológico dessa àquela. Ou seja, para 

que se trate de hipótese de responsabilidade de cunho objetivo, deve haver explícita previsão, não 

cabendo ao intérprete alargar as hipóteses expressamente previstas. 

 

Desse modo, divergindo do posicionamento majoritário, entendemos que atualmente a 

responsabilidade do requerente de tutelas antecipadas é de cunho subjetivo, exigindo, pois, a 

demonstração de conduta culposa ou dolosa, não podendo, ainda, o prejudicado se valer da 

liquidação dos danos nos próprios autos. 

 

Assim, conforme se verifica da atual redação do artigo 273, do Código de Processo Civil, 

não persiste nenhuma disposição que mencione expressamente como se dará eventual 

indenização, em caso de reforma da tutela antecipada concedida e efetivada, que venha a causar 

danos ao requerido. Note-se, aliás, que a única menção que poderia remeter à ideia de 



250 
 

 

objetividade da responsabilidade civil residia na remissão ao artigo 588 pelo parágrafo § 3º do 

artigo 273, do CPC. Entretanto, com a revogação do artigo 588 pela Lei nº 11.232/2005, nada 

mais persiste de expresso nesse sentido. 

 

Outrossim, entendemos que não procede o entendimento da corrente majoritária que 

pretende socorrer-se da reprodução quase literal do revogado artigo 588 no atual artigo 475-O, do 

CPC, para justificar a aplicabilidade do regime da responsabilidade objetiva na sistemática das 

tutelas antecipadas. 

 

Exemplifica o referido entendimento a doutrina de MARIA RITA DE CARVALHO 

MELO: 

 

�O parágrafo 3º do artigo 273 do Código de Processo Civil, ao submeter a tutela 

antecipada ao mesmo regime da execução provisória, acabou por prever a 

responsabilidade objetiva, visto não consignar a necessidade de prova de dolo ou 
culpa, ficando assim atendido o requisito do artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil, no sentido de que a responsabilidade objetiva deve decorrer da lei ou da 
atividade de risco. 
 
Com efeito, esse dispositivo legal, ao remeter a efetivação da tutela antecipada, entre 

outros, aos dispositivos da execução provisória da sentença, principalmente ao artigo 

58 do Código de Processo Civil, hoje revogado, mas que, repita-se, encontra-se 
parcialmente reproduzido no atual inciso I do artigo 475-O do Código de Processo 

Civil, no nosso entender, estabeleceu expressamente a responsabilidade objetiva do 
exequente e está em consonância com o parágrafo único do artigo 927 do Código 

Civil�656. 
 

FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA abordam a 

questão sob o mesmo ponto de vista: 

 

�O § 3º do art. 273, alterado pela Lei n. 10.444/2002, remete, de forma inovadora, a 

efetivação da tutela antecipada a todo o regime legal da execução provisória, até então 

previsto no art. 588, CPC, e agora previsto no art. 475-O, CPC, por força da Lei 

11.232/2005. A remissão, agora, deve ser feita a esse último artigo. (...) 
 

                                                                                                                                                                                            
655 Nesse sentido é a exegese perfilhada por TÉRCIO CHIAVASSA, em obra anterior à alteração legislativa de 2005 

(Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 224-229). 
656 Aspectos atuais da tutela antecipada. São Paulo: Verbatim, 2010, p. 71-72. 
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Sobressaem, pois, com grande nitidez, as principais conseqüências da aplicação desse 

regramento: a) imposição do regime da responsabilidade civil objetiva àquele que se 

valeu da medida antecipatória, e que restou ao final vencido na causa: deverá indenizar 

a parte ex adversa pelos prejuízos que sofreu com a efetivação da mencionada medida, 

independentemente da existência de culpa; (...)�657. 
 

No entanto, apesar de a Lei nº 11.232/2005 haver revogado o artigo 588 e inserido o 

artigo 475-O, cuja redação é extremamente similar, somos partidários da corrente jusfilosófica 

que não entende como determinante a vontade do legislador, mas, sim e tão somente, a vontade 

da lei, tal e qual posta e vigente. Não há que se falar, pois, quando da interpretação da norma 

jurídica, na procura das valorações originárias que condicionaram a objetivação normativa. Tais 

valores originários nada mais são do que elos de um processo658. 

 

Não encampamos, portanto, a orientação segundo a qual 

 

�por uma evidente falta de cuidado, o legislador se esqueceu de alterar a redação do § 

3º do art. 273, o qual erroneamente continua remetendo à exegese do já não mais 

existente art. 588. Tal falha, porém, obviamente não macula a interpretação desse 

dispositivo, bastando ao hermeneuta verificar que, a partir da Lei n. 11.232/2005, a 
referência correta trazida nesse § 3º do art. 273 é ao art. 475-O�659. 

 

Dessa forma, não tendo sido alterada a redação do artigo 273, §3º, somente se pode 

concluir que não há dispositivo expresso determinando o caráter objetivo do ressarcimento de 

eventuais danos causados pela efetivação de tutela antecipada. 

 

 Em não havendo disposição expressa na legislação processual acerca do fundamento da 

responsabilidade civil, na hipótese de danos causados pela cassação de tutela antecipada, a outro 

                                                           
657 Curso de direito processual civil, v. 2: teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, 

coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 5 ed., Salvador: JusPodivm, 2010, p. 515. 
658 Essa é a lição de MIGUEL REALE: �É essencial, pois, para o intérprete saber que lhe cabe compreender, na 

plenitude de seu desenvolvimento, o conteúdo de uma prescrição axiológica tal como esta significa objetivamente na 
fórmula normativa, que se torna autônoma desvinculando-se de suas fontes originárias, é certo, mas, até certo ponto, 

como uma cápsula, digamos assim, que, ao se desprender de um foguete espacial, conserva o impulso e a direção do 

engenho propulsor, como condição de sua própria trajetória: só que no Direito a trajetória pode sofrer alterações, 

utilizando-se o operador do impulso, imanente à norma, para fins originariamente não previstos� (in O direito como 

experiência: introdução à epistemologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 250). 
659 Conforme entendimento de ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI e MAURÍCIO GIANNICO (in Tutelas de 

urgência e o regime de responsabilização objetiva do requerente. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de urgência 

e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 41). 
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desfecho não se pode chegar senão o de que se trata de responsabilidade de cunho subjetivo, 

regra geral que é no nosso sistema jurídico. Assim, para que o requerido seja ressarcido de 

eventuais danos causados pela efetivação de tutela antecipada posteriormente cassada, deverá 

comprovar o necessário trinômio da responsabilidade aquiliana, qual seja, conduta culposa ou 

dolosa, dano e nexo de causalidade entre os dois primeiros pressupostos. 

 

 Relevante é deixar claro nosso posicionamento: não se está pregando a ausência de 

obrigação de indenizar daquele que maneja indevidamente o instituto da antecipação de tutela. A 

título de ilustração, JOÃO BATISTA LOPES, ao analisar essa questão, chega a mencionar que a 

omissão da lei em disciplinar expressamente a responsabilidade pelo manejo da tutela antecipada 

�poderia sugerir descabimento de qualquer sanção ao autor�
660. Não é esse nosso entendimento. 

Apenas verificamos a necessidade de que tal responsabilidade seja regida pelos princípios 

inerentes à responsabilidade subjetiva, sendo, via de consequência, necessária a comprovação da 

conduta culposa ou dolosa do requerente. 

 

 OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, em artigo de leitura obrigatória para o entendimento da 

celeuma ora versada661, defende arduamente que não se deveria optar pelo regime da 

responsabilidade de cunho objetivo para as tutelas antecipadas. Note-se, inclusive, que referido 

artigo, datado de setembro de 1997, é anterior à Lei nº 10.444/2002, que inseriu expressamente a 

remissão ao então existente artigo 588, I, do CPC. Defende mencionado autor a impossibilidade 

de estender a responsabilidade objetiva para o instituto da antecipação de tutela, argumentando 

ainda que: 

 

�é indispensável destacar que a responsabilidade objetiva decorrente da mera 

sucumbência, tal como se acha inscrita nos arts. 588 e 811 do CPC, de duvidosa 

constitucionalidade, aliás, onera com o dever de indenizar a quem tenha se valido de 
uma faculdade perfeitamente legítima, quando, no entanto, como disse Eduardo 

Grasso, ninguém deveria ser responsabilizado por uma �inexistente obrigação de não 

propor a demanda ou, mais exatamente, de não perder a causa� (...)�
662. 

                                                           
660 Tutela antecipada no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 125. 
661 Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 

1998. 
662 Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 

1998, p. 173. 
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 Note-se que Ovídio Baptista vai além do quanto defendido neste estudo, questionando até 

mesmo a disposição expressa dos artigos 588 (atualmente revogado) e 811, do Código de 

Processo Civil. Não chegamos tão longe. Isto porque a responsabilidade objetiva, por definição, 

se trata de uma obrigação decorrente do exercício de ato lícito, in casu, a propositura de uma 

ação, seja ela cautelar ou de execução. O fato é que o legislador atribuiu a tal ato lícito uma 

consequência jurídica, qual seja, a de ressarcir o requerido de tal medida quando sua efetivação 

vier a lhe causar danos. Ressalte-se, pois, nosso entendimento: havendo disposição legal, estar-

se-á diante de responsabilidade objetiva plenamente válida e eficaz. 

 

 Adotando explicitamente os fundamentos defendidos por Ovídio Baptista, FÁBIO LUIZ 

GOMES faz igualmente objeção à adoção da responsabilidade objetiva para o instituto da 

antecipação de tutela, impugnando, ainda, tal adoção igualmente para as medidas cautelares e 

para a execução provisória
663. 

 

 Ambos os doutrinadores questionam fortemente a constitucionalidade dos dispositivos 

versados no artigo 811 do CPC, bem como a previsão de responsabilidade objetiva para a tutela 

antecipada. Segundo eles, estaria aviltada a necessária isonomia entre as partes do processo, vez 

que somente se previu a responsabilidade objetiva do requerente para com o requerido, enquanto 

o mesmo não foi disposto quanto ao requerido que se opõe injustificadamente ao direito do 

requerente. 

 

 Segundo OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA: 

 

�Se quiséssemos respeitar a doutrina de Chiovenda, dando-lhe inteira efetividade, para 
tornar realidade o princípio segundo o qual o processo não deve resultar em prejuízo de 

quem tenha razão, então deveríamos aplicá-lo também contra o demandado, 

atribuindo-lhe a mesma responsabilidade objetiva que o sistema cobra do autor, 
independentemente de culpa, por todos os danos porventura decorrentes da simples 
demora do processo e em virtude, exclusivamente, da sucumbência, uma vez que a 

verdadeira isonomia, neste ponto, haverá de corresponder à equação segundo a qual 

                                                           
663 Responsabilidade objetiva e antecipação de tutela: a superação do paradigma da modernidade. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006. 
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tanto quem acelera quanto quem retarda o reconhecimento do direito devem responder 
pelos prejuízos que sua conduta venha a causar ao adversário, tenham eles agido com 

ou �senza la normale prudenza�. Esta seria a expressão acabada e inteiramente 

isonômica do princípio chiovendiano, que, todavia, jamais teve expressão legislativa, 

seja nos sistemas europeus, seja no direito brasileiro�664. 
 

 Continua, de forma perspicaz, mencionado doutrinador: 

 

�Cria-se, então, uma situação singular. O autor que se apressa a tornar efetivo o direito, 

que já merecera provisória aprovação judicial, deverá ressarcir os danos causados ao 

réu, quando resulte sucumbente. O réu, porém, que resistira sem qualquer direito, 

ficará isento de responsabilidade pelos danos�665. 
 

 Da referida argumentação, conclui Ovídio Baptista da Silva que todas as previsões legais 

que atribuem responsabilidade objetiva somente ao requerente das medidas efetivadas 

padeceriam de inconstitucionalidade, pela quebra do princípio da isonomia. 

 

 À mesma conclusão chega FÁBIO LUIZ GOMES, sustentando que: 

 

�a manutenção da responsabilidade objetiva, tal como está posta em nosso Código de 

Processo Civil, caracteriza inequívoca ofensa ao princípio constitucional da isonomia, 
de forma que o mesmo não a estabelece para um réu que sustenta um direito na 

sentença final reconhecido como inexistente, mas apenas para o autor que �acelera� a 

efetivação do direito por ele deduzido mercê de antecipações depois revogadas�
666. 

 

 Posição similar é sustentada por WILLIAM SANTOS FERREIRA, que, em vez de se 

manifestar no sentido da inconstitucionalidade da norma em análise, prefere estender a 

responsabilidade objetiva também em prol do requerente da medida: 

 

�Esta situação pendular decorre da isonomia. Negar a responsabilidade do integrante 
do pólo passivo seria o mesmo que somente admitir a responsabilidade do autor pelos 

                                                           
664 Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 

1998, p. 167. 
665 Antecipação de tutela e responsabilidade objetiva. RePro, n. 90. São Paulo: Revista dos Tribunais, abril/junho 

1998, p. 168. 
666 Responsabilidade objetiva e antecipação de tutela: a superação do paradigma da modernidade. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 244. 
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ônus sucumbenciais, porque foi ele quem propôs a medida, mesmo que, a final, o réu 

sucumba�667. 
 

 Ousamos divergir do referido posicionamento, tanto no que diz respeito à alegada 

inconstitucionalidade dos dispositivos analisados, quanto no que tange à ampliação de seu 

espectro em prol do requerente. De fato, conforme posicionamento já manifestado (item 3.2.3, 

supra), entendemos que seria melhor que o legislador tivesse previsto, para as medidas cautelares 

e execução provisória, uma via de mão dupla. Ou seja, que tivesse sido prevista a 

responsabilidade objetiva tanto para o requerente quanto para o requerido da medida. Entretanto, 

não o tendo feito, não há que se estender a objetividade para hipóteses não legisladas. Trata-se, 

uma vez mais, do entendimento segundo o qual a responsabilidade objetiva é norma de direito 

estrito, não cabendo ao intérprete ampliar os casos expressamente legislados. 

 

 Especificamente quanto à tutela antecipada, entendemos não haver a celeuma levantada 

pelos referidos doutrinadores, por não vislumbrarmos a previsão legal de responsabilidade 

objetiva nem mesmo para o requerente do provimento antecipado. Logo, não há que se falar, nem 

mesmo abstratamente, em quebra da isonomia. 

 

 Perfilhando parcialmente a trilha do posicionamento ora defendido neste estudo, também 

LÚCIO PALMA DA FONSECA defende a responsabilidade subjetiva para o requerente da tutela 

antecipada que causar danos ao requerido. Expressa ressalva deve ser feita para o fato de a obra 

do referido autor ser anterior à Lei nº 11.232/2005, o que não altera o conteúdo do seu 

entendimento, vez que até mesmo com a redação anterior da norma em comento, já defendia a 

responsabilidade de cunho subjetivo para o manejo das tutelas antecipadas. Argumenta 

mencionado autor que:  

 

�os institutos são afins, mas guardam evidentemente certas diferenças. No processo 

cautelar, existe previsão expressa quanto à responsabilidade do autor que executa a 
medida deferida. Já na tutela antecipada, existe apenas sinalização de que deve ser 

observado o art. 588, �no que couber e conforme sua natureza�. Assim, o legislador 
deixou muito vaga a expressão, dando margem a interpretação caso a caso. Ficará 

                                                           
667 Responsabilidade objetiva do autor e do réu nas tutelas cautelares e antecipadas: esboço da teoria da participação 

responsável. RePro, n. 188. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 40. 
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sempre no critério da subjetividade e sujeita a demanda, a análise da culpa ou má-fé. 

(...) 
 
Dessa forma, a responsabilidade nos casos de tutela antecipada é subjetiva. Assim, não 

se pode emprestar por analogia como pretendem alguns autores a norma do artigo 811 
do CPC, fixando a responsabilidade objetiva à tutela antecipada. De outra parte, 

mesmo o legislador fazendo remissão ao artigo 588 do CPC, por se tratar de instituto 

diferenciado, já que o autor não pretende evitar somente os prejuízos decorrentes da 

demora na apreciação da demanda, mas obter alguns dos efeitos da sentença, estribado 

que está na prova inequívoca, ou seja, a satisfação de seu direito, razão maior para se 

perquirir e constatar a ocorrência de dolo ou culpa para se estabelecer, caso a caso, o 
dever de indenizar�668. 

 

 Divergimos parcialmente do mencionado posicionamento, pelo fato de entendermos que 

houve um período em que vigeu a responsabilidade objetiva para os danos causados em 

decorrência da efetivação das tutelas antecipadas, conforme delineado anteriormente. 

 

 Com entendimento que melhor se coaduna com o defendido neste estudo, posiciona-se 

RUI STOCO, nos seguintes termos, quanto à questão referente a poder ser responsabilizada a 

parte beneficiária da antecipação da tutela, tal como o requerente da medida cautelar: 

 

�Para nós a resposta só pode ser negativa, embora o legislador devesse prever alguma 

medida punitiva semelhante para não banalizar o instituto da antecipação de tutela � 
conquista excepcional e instrumento imprescindível à celeridade da prestação 

jurisdicional � e, ainda, evitar que a ação cautelar fique engessada e caia em desuso. 
 
Mas quer parecer impossível lançar mão da analogia e de critérios exegéticos de 

simetria para impor sanção. 
 
Tal como no Direito Penal, não se admite aqui a analogia in malam partem. 
 
Não se pode deslembrar, também, que a imposição de responsabilidade sem culpa, de 

forma objetiva, só é permitida quando haja previsão legal expressa. 
 
Ademais os dispositivos enunciados no art. 811 do CPC não guardam afinidade 

suficiente para que possam ser transportados e adaptados às hipóteses de antecipação 

de tutela�669-670. 

                                                           
668 Tutela cautelar: responsabilidade civil pelo manejo indevido de liminares. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 141-
142. 
669 Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 111. 
670 Ressalva expressa deve ser realizada sobre o fato de que o conteúdo defendido por Rui Stoco foi delineado em 

momento anterior à reforma de 2005. De qualquer forma, trata-se substancialmente do entendimento sustentado 
neste estudo. 
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 Entende, portanto, referido doutrinador apresentar cunho subjetivo a responsabilidade 

advinda da efetivação da tutela antecipada, basicamente por dois motivos: (i) pelo fato de 

entender inaplicável a analogia com o artigo 811 do CPC e, ainda, (ii) por ausência de disposição 

legal expressa. Trata-se de posicionamento que se coaduna com o ora defendido, no sentido da 

existência de responsabilidade subjetiva quando do manejo de tutela antecipada. 

 

 É relevante esclarecer que, com o posicionamento ora sustentado, pretende-se demonstrar 

que atribuir caráter objetivo ou subjetivo à responsabilidade civil � seja ela processual ou não � é 

notória opção legislativa. Especificamente na hipótese da responsabilidade de cunho objetivo, 

cabe ao legislador fazê-lo de forma expressa, por ser, repita-se à exaustão, norma de interpretação 

estrita. Atualmente, não há qualquer norma que atribua contornos objetivos à responsabilidade 

advinda da efetivação de tutelas antecipadas, o que gera a incidência na norma geral, qual seja, a 

responsabilidade subjetiva. 

 

 Não entendemos, como o faz a doutrina majoritária, que seja da natureza do instituto da 

tutela antecipada a exclusão da análise do elemento culpa para se responsabilizar o requerente de 

tal medida, quando da ocorrência de danos causados pela sua efetivação
671. Para alguns, havendo 

ou não lei expressa, decorreria do sistema a aplicação da responsabilidade objetiva ao manejo das 

tutelas antecipadas. Não concordamos, entretanto, com tal entendimento. Ao contrário, 

vislumbramos a necessidade de expressa previsão pelo legislador, configurando-se, conforme 

afirmado, em opção legislativa constar ou não a exigência do elemento culpa ou dolo nesses 

casos. 

                                                           
671 Por ilustração do entendimento perfilhado pela doutrina majoritária, WILLIAM SANTOS FERREIRA aduz que 

�há responsabilidade objetiva nos casos de antecipação de tutela, não porque, pura e simplesmente, adota-se por 
analogia o disposto no art. 811 ou o antigo art. 588, atualmente 475-O, todos do CPC, mas, sim, porque estas regras 
têm como regra matriz, célula mater a adoção da teoria do risco e é por isto que se afirma que a execução �corre por 

iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que 
o executado haja sofrido� (art. 475-O, I, do CPC) e porque �o requerente do procedimento cautelar responde ao 

requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida (...)� (CPC, art. 811). (...) podemos dizer que na 

antecipação de tutela a regra matriz também é a teoria do risco, pois se danos advierem de uma medida que no futuro 
não venha a se confirmar o retorno ao status quo, inclusive quanto aos prejuízos, estes têm de ser assumidos por 

alguém, não podendo ser lançados às costas daquele que ao final saiu vitorioso (sucumbência e teoria da 

causalidade)� (in Responsabilidade objetiva do autor e do réu nas tutelas cautelares e antecipadas: esboço da teoria 

da participação responsável. RePro, n. 188. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 34). 
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 Justamente por não se tratar de ato ilícito � regra geral do sistema �, a lei deve 

expressamente consignar a consequência jurídica da reparação dos danos causados pelo manejo 

da tutela antecipada. Trata-se da análise objetiva da vontade da lei. Não havendo lei que 

estabeleça a responsabilidade de cunho objetivo, não se estará diante da desnecessidade de 

análise do elemento subjetivo. 

 

 Pode-se depreender posicionamento similar ao ora sustentado na argumentação utilizada 

por J.J. CALMON DE PASSOS, ainda quanto à redação original do artigo 273, § 3º, do CPC: 

 

�Esses dispositivos reforçam, decisivamente, o entendimento de que a antecipação 

outra coisa não é senão emprestar eficácia executória, de caráter provisório, à decisão 

de mérito que dela seria desprovida. Cuida-se, em verdade, de uma hipótese de 

execução provisória, acrescida ao que prevê o art. 587 do Código e com os 

temperamentos postos em lei. 
 
Eliminou-se a referência ao inciso I do art. 588, que prevê a prestação de caução pelo 

exeqüente e diz correr por sua conta e risco a execução provisória. Parece-me correta a 
omissão (...). A execução provisória comum é quase um capricho do exeqüente, visto 

como sua decisão ainda não transitou em julgado e há recurso pendente de julgamento. 

Daí a exigência de caução e a responsabilidade objetiva do exeqüente. Na antecipação, 

pune-se, em verdade, o comportamento do réu, litigante de má-fé, ou se atende a 

razões de natureza objetiva que põem em risco a efetividade da tutela, quando da 
execução definitiva. Mas seria excesso, atendida a inexistência, ainda, de coisa julgada, 

admitir-se a inserção do bem no patrimônio do exeqüente, ou a perda definitiva do bem 

pelo executado�672. 
 

 Da referida argumentação, pode-se extrair a seguinte conclusão acerca do pensamento do 

mencionado doutrinador: mesmo entendendo que a tutela antecipada tem natureza de execução 

provisória, não atribui a tal premissa a consequência jurídica direta da responsabilidade objetiva 

pelos danos causados ao requerido da tutela antecipada. Ao contrário, aduz correta a redação 

original dada ao artigo 273, § 3º, CPC, que não previa a responsabilidade objetiva. Daí se poder 

concluir que � tal como o entendimento ora defendido � igualmente Calmon de Passos não 

vislumbrava a objetividade da responsabilidade como atributo necessário da tutela antecipada. 
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Reafirma-se, pois, que não entendemos que seja da natureza do instituto da tutela 

antecipada excluir a análise do elemento culpa para se responsabilizar o requerente de tal medida. 

Trata-se, ressalte-se à exaustão, de opção legislativa. 

 

 Cumpre, por fim, expor o entendimento peculiar de TEORI ALBINO ZAVASCKI, no 

que concerne à natureza da responsabilidade advinda do manejo da tutela antecipada: 

 

�Caberia então distinguir as hipóteses de antecipação assecuratória e antecipação 

punitiva. Na primeira � porque originada de fatos que (a) não têm necessariamente a 

participação ilícita do demandado e, sobretudo, (b) repercutem essencialmente na 

esfera de interesses particulares dos litigantes � a responsabilidade do demandante 
pelos riscos da execução provisória da medida é objetiva. Já na segunda hipótese � em 
que a antecipação da tutela é motivada sempre por ato ilícito do demandado, praticado 

não apenas contra os interesses do demandante, mas contra a própria função 

jurisdicional do Estado � pode-se sustentar que a responsabilidade do demandante por 
danos decorrentes da execução antecipada tem aqui natureza subjetiva: caberá a ele a 

obrigação de restituir ao demandado os benefícios obtidos com a antecipação da tutela; 

porém, qualquer outro dano que a execução possa ter acarretado somente será 

ressarcido se configurada participação culposa ou dolosa do demandante�
673. 

 

 Trata-se efetivamente de posição peculiar, que não retrata o quanto defendido neste 

estudo, ou mesmo o entendimento da doutrina majoritária, conforme demonstrado alhures. 

 

 Conclui-se, portanto, que a sistemática atual prevista pelo Código de Processo Civil 

vigente diferencia o fundamento da responsabilidade civil pela cassação das tutelas de urgência, 

quando se trata de tutela cautelar e de tutela antecipada. Em sede de tutela cautelar, trata-se de 

responsabilidade civil objetiva, existindo expressa determinação legislativa nesse sentido. Por 

outro lado, quando se tratar de tutela antecipada, a conduta culposa do requerente da medida 

deverá ser comprovada, sob pena de improcedência do pleito ressarcitório
674. 

                                                                                                                                                                                            
672 Da antecipação de tutela. In: Teixeira, Sálvio de Figueiredo (coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São 

Paulo: Saraiva, 1996, p. 187-213, p. 209. 
673 Antecipação de tutela. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 95. 
674 No que tange ao Projeto de Novo Código de Processo Civil, conforme já exposto anteriormente, o mesmo, se 

aprovado, alterará de forma substancial a sistemática das tutelas de urgência, eliminando a dicotomia procedimental 

existente entre tutela antecipada e tutela cautelar. Consequência direta de tal alteração foi a unificação do regramento 

referente à responsabilidade civil decorrente da efetivação de tutelas de urgência, não mais se fazendo distinção entre 

aquelas de cunho satisfativo e as de cunho cautelar. Elimina-se, com isso, a distinção que hoje entendemos existente 

no que pertine ao regime de responsabilidade civil advindo da cassação das tutelas cautelares e antecipadas. Assim, o 
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 À mesma conclusão chegamos quando da análise da responsabilidade advinda da 

efetivação de outras tutelas de urgência. Segue, no nosso entendimento, o mesmo regime da 

responsabilidade subjetiva a efetivação de outras tutelas de urgência, tais como liminar em 

mandado de segurança, liminar em ação de reintegração de posse, etc. Isso porque, da mesma 

forma que ocorre com a tutela antecipada, não há expressa previsão de responsabilidade de cunho 

objetivo para a reparação de danos causados pela efetivação das referidas medidas, o que acarreta 

a incidência na regra geral: responsabilidade subjetiva. 

 

 Em sede doutrinária, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO é partidário da aplicação do 

regime da responsabilidade objetiva a todas as demais medidas de urgência, inclusive as de cunho 

antecipatório: 

 

�Se essas duas espécies de medidas urgentes são igualmente portadoras dos mesmos 
riscos inerentes à superficialidade da instrução em que se baseiam, seria ilegítimo 

instituir a responsabilidade do beneficiário de medidas cautelares ou de antecipações 

sujeitas ao regime da execução provisória, negando-se igual tratamento nos demais 
casos. Por isso, ao art. 811 do Código de Processo Civil, inserido no livro regente do 

processo cautelar, deve ser atribuída ampla eficácia de estabelecer que �o requerente de 

medida urgente responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a efetivação da 

medida� � com a vantagem da larga abrangência, ou seja, sem ficar excluída qualquer 

hipótese de dano causado por qualquer medida urgente�
675. 

  

 Em passagem posterior da mesma obra, mencionado autor afirma explicitamente que: 

                                                                                                                                                                                            
novel dispositivo vem tratado no artigo 274, do Projeto, que tem a seguinte redação: �Art. 274. Independentemente 
da reparação por dano processual, o requerente responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a efetivação da 

medida, se: I � a sentença no processo principal lhe for desfavorável; II � obtida liminarmente a medida em caráter 

antecedente, não promover a citação do requerido dentro de 5 (cinco) dias; III � ocorrer a cessação da eficácia da 

medida em qualquer dos casos legais; V � o juiz acolher a alegação de decadência ou da prescrição da pretensão do 

autor. Parágrafo único � A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida�. Há, ainda, 

expressa previsão no sentido de que: �Art. 273. A efetivação da medida observará, no que couber, o parâmetro 

operativo do cumprimento de sentença definitivo ou provisório�. Note-se que a redação do Projeto mantém a 

responsabilidade objetiva como fundamento da obrigação de indenizar. Ademais, a redação do citado artigo é 

extremamente similar a do vigente artigo 811 do CPC. Todavia, o fato de abranger todas as tutelas de urgência gera 
uma consequência muito positiva: extirpa a desnecessária dicotomia atualmente existente entre os pressupostos 

indenizatórios para a configuração da obrigação de indenizar os danos causados em sede cautelar e de tutela 

antecipada. Em sendo aprovado o Projeto, haverá, portanto, significativa modificação na sistemática indenizatória 

processual, principalmente no que tange à reparação dos danos causados pela cassação das medidas concedidas a 

título de tutela antecipada, que, de subjetiva, passará a ser objetiva. 
675 Nova era do processo civil, 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 98. 
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�a parte que houver provocado uma medida urgente em mandado de segurança, em 

ação popular, em ação civil pública ou em processo relacionado com o consumo, deve 

responder ao adversário pelos prejuízos que injustamente lhe houver causado, porque 

tais hipóteses são substancialmente idênticas à de dano mediante medidas cautelares, 

expressamente sancionada pelo artigo 811 do Código de Processo Civil (...)�676. 
 

Por seu turno, CASSIO SCARPINELLA BUENO defende a aplicação da regra contida no 

artigo 811, do Código de Processo Civil, para as liminares em mandado de segurança
677. 

 

 Idêntico posicionamento apresenta DANIEL FRANCISCO MITIDIERO: 

 

�Do § 3º do art. 273, CPC, exsurge o regime de responsabilidade objetiva para aquele 

que efetiva a antecipação de tutela (art. 588, I, CPC), disciplina que se oferece comum 
a todas as espécies de tutelas de urgência no direito brasileiro (art. 811, CPC). Embora 

criticável, (...) é a solução de lege lata, usual tanto na doutrina como na jurisprudência 

brasileiras�678. 
 

 No que pertine à jurisprudência, pode-se dizer que o entendimento dos tribunais pátrios 

não é uníssono. 

 

Na mesma esteira dos doutrinadores mencionados acima, observe-se o seguinte julgado da 

lavra do Superior Tribunal de Justiça, em sede de ação civil pública: 

 

�2. A execução das medidas antecipatórias tem natureza de execução provisória (art. 

273, § 3º do CPC). Como tal, corre por iniciativa, conta e responsabilidade do 

exequente e fica sem efeito caso a decisão exeqüenda for posteriormente anulada ou 

revogada, restituindo-se as partes ao estado anterior (CPC, art. 475-O, I e II, inserido 
pela Lei 11.232/2005; CPC, art. 588, I e II, na primitiva redação). 3. A superveniência 

de acórdão julgando improcedente o pedido formulado em ação civil pública acarreta a 

revogação, com efeito ex tunc, da decisão de primeiro grau que deferira tutela 

antecipada�679. 
 

                                                           
676 Nova era do processo civil, 2 ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 112-113. 
677 Liminar em mandado de segurança: um tema com variações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 302. 
678 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III (artigos 270 a 331). São Paulo: Memória Jurídica, 2006, p. 

70-71. 
679 1ª Seção, MS nº 11.957 (2006/0125285-1), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.11.2007. 
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 Outro julgado, agora da lavra da Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, com mesmo entendimento, pode ser mencionado, desta feita 

tratando-se de liminar em reintegração de posse: 

 

�E às medidas de antecipação de tutela deve ser conferido o mesmo tratamento das 

medidas cautelares, porque além de pertencerem ao mesmo gênero � tutela provisória 

de urgência � o legislador, ao regulá-las, fez expressa referência ao antigo artigo 588, 
do CPC (atualmente corresponde ao art. 475-O do mesmo diploma legal). (...) 
 
Assim, a obrigação de ressarcir surge simplesmente da reforma da medida liminar por 

decisão definitiva contrária ao exequente-provisório�
680. 

 

 Em sentido contrário, mister se faz notar, a título de ilustração, o seguinte julgado, em que 

se adota a tese ora defendida no presente estudo: 

 

�EMENTA. Alienação fiduciária. Perdas e danos. Inaplicabilidade do art. 811 do CPC. 

Incidência da lei especial. Possibilidade de reclamar indenização apenas em via 

distinta. (...) 
 
É inaplicável o art. 811 do CPC e que diz respeito ao processo cautelar, havendo, no 

caso, incidência do Decreto Lei 911/69. Bem por isso, ausente demonstração de 

qualquer liberação específica na sentença, cabe ao interessado socorrer-se de via 
distinta para reclamar eventual indenização�

681. 
 

 Trata-se realmente de tema dos mais controvertidos, principalmente na jurisprudência, 

não havendo unanimidade de entendimentos nem em um nem em outro sentido. 

 

 Pelo exposto, não vislumbramos possibilidade de estender o quanto previsto no artigo 

811, do Código de Processo Civil, nem às tutelas antecipadas nem a outras tutelas de urgência. 

Ante a inexistência de previsão expressa tanto em um quanto em outro caso, conclui-se que 

deverá seguir o regime da responsabilidade subjetiva a eventual indenização decorrente da 

ocorrência de danos oriundos da efetivação das mencionadas tutelas de urgência. Deverá incidir, 

portanto, nesses casos, a regra geral, qual seja, a responsabilidade subjetiva, a demandar a 

comprovação do elemento culpa ou dolo do requerente das referidas medidas. 

                                                           
680 Apelação nº 0052412-93.2009.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 5.07.2011. 
681 TJSP, 32ª Câmara de Direito Privado, AI nº 0056528-74.2011.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 30.06.2011. 
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3.2.7. Tratamento dispensado pelo direito estrangeiro à responsabilidade civil 

advinda da efetivação de medidas cautelares 

 

 Conforme já declinado anteriormente, a sistemática adotada pelo atual Código de 

Processo Civil brasileiro, no que tange à responsabilidade civil advinda da efetivação de 

cautelares, foi inspirada em similar solução dada ao tema por alemães e austríacos. 

 

 Nos sistemas alemão e austríaco, o requerente de medidas cautelares também responde 

objetivamente pelos danos causados ao requerido. 

 

 GALENO LACERDA doutrina que: 

 

�A vitória da tese preconizadora da responsabilidade objetiva nas duas grandes 

codificações do século passado, a alemã e a austríaca, deve-se ao esforço de juristas da 

época, especialmente de Merkel (Arrest, 1880) e Unger (Handeln auf eigene Gefahr, 
1893)�682. 

 

De forma comparativa, OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA afirma que o legislador 

brasileiro foi além do direito alemão: 

 

�É que, no direito alemão, a disciplina da responsabilidade civil, em tais casos, parte de 

uma distinção entre medidas cautelares concedidas e depois revogadas por virem a ser 

consideradas a) ilegítimas ou, b) injustificadas. Estas duas situações, previstas no § 

945 da ZPO alemã, provêm da distinção que os juristas medievais já faziam entre 

arresto iníquo e arresto injusto (...) como pressuposto do dever de indenizar. 
 
Embora houvesse, no direito medieval, a tendência a admitir a iniqüidade do arresto, 
quando a sentença do processo principal fosse favorável ao arrestado, permitia-se em 
tais casos a prova contrária, que o arrestante poderia fazer para mostrar que não se 

caracterizara um caso de arresto iníquo. Esta condição foi conservada pelo direito 

alemão, que não torna o dever de indenizar um efeito anexo (como todo efeito anexo, 
inexorável), produzido pela sentença contrária ao arrestante, impondo, ao contrário do 

que se dá entre nós, à parte que sofrera a medida cautelar e depois se sagrara vitoriosa 

                                                           
682 Comentários ao Código de Processo Civil. v. VIII, Tomo I: arts. 796 a 812. 8 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
p. 312. 
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na ação principal o ônus de promover uma ação indenizatória separada, na qual o 

julgador terá de pronunciar-se sobre a responsabilidade por perdas e danos (...)�683. 
 

 LEO ROSENBERG, no que diz respeito ao direito alemão, leciona que �la acción por 

indemnización debe ejercitarse mediante demanda especial, y no el procedimiento sobre 

justificación de la medida de seguridad provisional (RG, 51, 42); excepto cuando esta última 

ordena el pago al acreedor (�)�
684. 

 

 Continua referido doutrinador, expondo quanto às hipóteses geradoras de obrigação de 

indenizar: 

 

�Si la medida cautelar dictada de acuerdo con los §§ 935 y ss. � no una medida 
provisional de otra clase (�) � se manifiesta como injustificada desde el comienzo, de 
acuerdo con la situación de hecho al tiempo de ordenársela (�), o se revoca por el § 

942, III, y el § 926, II, o se ejecuta con retardo (�), tiene el acreedor, como en el caso 

del embargo preventivo (�), frente al adversario de la solicitud y sólo frente a él, la 

obligación de indemnizarle todos los daños (�) cuando se le hayan ocasionado 

mediante la ejecución de la medida provisional de seguridad o por la prestación de 

caución para evitarla (�)�685. 
 

 Já em Portugal, a responsabilidade do requerente da medida é subjetiva, conforme se 

pode verificar do artigo 390, in verbis: 

 

�Se a providência for considerada injustificada ou vier a caducar por facto imputável 

ao requerente, responde este pelos danos culposamente causados ao requerido, quando 
não tenha agido com a prudência normal�. 

 

 Esclarece PEDRO DE ALBUQUERQUE, quanto ao referido dispositivo legal, que: 

 

�De acordo com o artigo 390º do Código de Processo Civil se uma providência 

cautelar for considerada injustificada ou vier a caducar por facto imputável ao 

requerente, responde este pelos danos culposamente causados ao requerido, quando 
não tenha agido com a prudência normal. Actua sem a prudência normal aquele que 

não respeita o padrão do bom pai de família, e, portanto, se comporta com culpa leve. 

                                                           
683 Processo cautelar (tutela de urgência). v. 2, 4 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 184-185. 
684 Tratado de derecho procesal civil, tomo III. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1955, p. 290-
291. 
685 Tratado de derecho procesal civil, tomo III. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1955, p. 290. 
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(...) Nos processos cautelares (...) pode responder-se em caso de actuação com culpa 

leve�686. 
 

Cita, ainda, referido doutrinador um julgado que corrobora tal entendimento: 

 

�STJ � 3-12-1998 (Sousa Dinis): nos termos do disposto no artigo 387º/1 do Código de 

Processo Civil de 1967 (hoje no artigo 309º/1) se a providência cautelar de embargo de 

obra nova for julgada injustificada ou caducar, o requerente é responsável pelos danos 

causados ao requerido quando não tenha agido com a prudência normal. Para a 

existência de responsabilidade civil � à semelhança do que sucede com a disposição 

similar do artigo 621º do Código Civil � basta a prova da mera culpa, segundo o 
conceito de culpa em abstracto vertido no artigo 487/2 do mesmo diploma, não sendo 

pois exigida uma actuação com dolo ou má fé�
687. 

 

 Exige-se, portanto, que o requerente da medida tenha agido sem a prudência normal, 

respondendo, assim, pelos danos causados ao requerido. 

 

 Na Itália, exige-se do requerente conduta culposa para que seja responsabilizado. É 

preciso demonstrar que o requerente tenha faltado com a normal prudência exigível, para que, 

somente assim, possa ser o mesmo responsabilizado pelos danos causados ao requerido da 

medida. 

 

 LÚCIO PALMA DA FONSECA, aduzindo expressamente ser subjetivo o tratamento 

dispensado pelo direito italiano à questão em análise, doutrina que: 

 

�O autor ou credor que tenha agido sem a normal prudência estará obrigado a reparar 

os prejuízos decorrentes de seus atos. 
 
O artigo 96 do CPC italiano estabelece como fundamento da condenação para 

ressarcimento dos danos uma espécie de ilícito, cujo elemento material consiste no 

desenvolvimento de uma atividade processual. O ilícito enquanto a causa do dano para 

uma parte é fonte de obrigação para a parte à qual é imputável a ilicitude em questão, 

se verifica quando o direito de agir e de resistir em juízo assume a característica de 

                                                           
686 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 8-9. 
687 Responsabilidade processual por litigância de má fé, abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de 

actos praticados no processo. Coimbra: Almedina, 2006, p. 125. 
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abuso, também quando isso seja exercitado fora do esquema típico ou dos limites 

determinados à sua função�688. 
 

 Tecendo comentários acerca do mesmo artigo do Código de Processo Civil italiano, 

TÉRCIO CHIAVASSA sustenta que: 

 

�A responsabilidade agravada do art. 96 do CPCI, ao contrário, possui como 

pressuposto a prova da má-fé ou da culpa da parte que resistiu indevidamente em juízo. 

Além disso, demonstrado que o exeqüente não agiu com a prudência normal, também 

haverá responsabilidade pelos danos causados, liquidados nos próprios autos, inclusive 

de ofício�
689. 

 

 O direito argentino versa sobre a matéria no Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, nos artigos 207 e 208. O primeiro dispositivo, que aborda a caducidade da medida 

cautelar efetivada e que não teve a demanda principal proposta, preceitua: �las costas y los daños 

y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá 

proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso; una vez 

iniciado éste, podrá ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia�. 

 

 O artigo 208, do mesmo diploma legal, estabelece: 

 

�208. Responsabilidad. Salvo en el caso de los artículos 209, inciso 1 y 212, cuando se 

dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el 
requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la 

resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiere 
solicitado�. 

 

 Sobre o campo de aplicação do referido dispositivo legal, doutrina EDUARDO ABEL 

FERNÁNDEZ: 

 

�Responsabilidad por abuso. (�) cundo se trabe alguna medida cautelar con exceso o 

abuso del derecho que la ley otorga para su obtención, el beneficiario de la medida 

podrá ser condenado al pago de los daños y perjuicios, si la contraria sí lo solicita. En 

el supuesto de admitirse, la determinación del monto tramitará por la vía incidental o 

                                                           
688 Tutela cautelar: responsabilidade civil pelo manejo indevido de liminares. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 109. 
689 Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 236. 
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por juicio sumario, quedando ello librado a la elección del Juez cuya decisión sobre el 

punto será irrecurrible�
690. 

 

 Exige-se, portanto, a demonstração de que o requerente da medida abusou ou se excedeu 

no direito. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva. 

 

 Por fim, TÉRCIO CHIAVASSA informa que, na França, os référé (ordens de tutela de 

urgência)
691, são executados de pleno direito, mas provisoriamente. HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR discorre, ainda, sobre referido instituto, aduzindo possuir as características da 

autonomia, provisoriedade e ausência da coisa julgada
692. No referido país, a jurisprudência 

acolheu o princípio da responsabilidade objetiva
693. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
690 Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires: La Ley, 2009, p. 315. 
691 Por meio do instituto do référé, pondera TIAGO ASFOR ROCHA LIMA que �as partes podem obter, de forma 

provisória, decisões que se mostrem necessárias, seja para a instrução ou conservação da causa principal (référé 

provisión ou probatoire), seja para assegurar a antecipação do mérito do processo (référé injonction)� (in 

Antecipação dos efeitos da tutela. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 61). 
692 Tutela antecipada. Evolução. Visão comparatista. Direito brasileiro e direito europeu. RePro, n. 157. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, março 2008, p. 137. 
693 Conforme doutrina de TÉRCIO CHIAVASSA (in Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São 

Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 250-251). 
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    3.3. Responsabilidade pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

 

           3.3.1. Terminologia 

 

 Cumpre primeiramente, antes de adentrar o cerne do presente item, identificar e delimitar 

o conceito dos institutos envolvidos no estudo que se seguirá. 

 

 No Capítulo II, do Livro I, do Código de Processo Civil, denominado �Dos deveres das 

partes e dos seus procuradores�, consta a Seção III, designada de �Das despesas e das multas�
694. 

Nessa seção, está abarcado o tratamento dispensado às despesas processuais propriamente ditas, 

às custas e aos honorários advocatícios. 

 

Passa-se, portanto, à análise da terminologia que será recorrentemente utilizada neste item 

e que, pela sua importância prática, demanda sua correta delimitação. 

 

 

3.3.1.1. Despesas processuais 

 

A conceituação das despesas processuais vem estampada no artigo 20, § 2º, do Código de 

Processo Civil, que preceitua: �As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, 

como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente 

técnico�. Trata-se de rol meramente exemplificativo, pois �por despesas processuais devem ser 

entendidos todos os gastos empreendidos para que o processo pudesse cumprir sua função 

social�695. 

 

No entanto, doutrina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que: 

 

                                                           
694 O Projeto do Novo Código de Processo Civil altera, no nosso entendimento, de forma correta, a denominação da 

Seção que contém a matéria ora versada para �Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas�, 

disciplinando a questão nos artigos 85 a 98. 
695 Conforme lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 193). 
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�Despesas processuais não é uma locução de amplitude total, no sistema do Código de 

Processo Civil. Abrange todos os itens do custo do processo que de algum modo e em 
algum momento serão devidos aos agentes estatais (Poder Judiciário, auxiliares da 

Justiça), (...). São despesas processuais, na linguagem do Código de Processo Civil, (a) 

a taxa judiciária, ou custas devidas ao Estado pelo exercício da jurisdição, (b) os 

emolumentos devidos a eventuais cartórios não-oficializados, (c) o custo de certos atos 
ou diligências, como intimações ou citações, (d) a remuneração de auxiliares 

eventuais, não integrantes dos quadros do Poder Judiciário�
696. 

 

Continua referido doutrinador aduzindo que estão excluídos das denominadas despesas 

processuais os gastos realizados �em preparação do processo ou por causa dele, como captação 

de documentos, viagens e alimentação das partes ou defensores, etc.; as despesas 

extraprocessuais não são objeto de qualquer interesse para o processo civil�
697-698. 

 

Sobre a definição de despesas processuais, sustenta VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO 

que: 

 

�integram o conceito de despesas todos aqueles gastos necessários a consecução do 

processo, devidos ao Estado ou aos sujeitos da relação processual, sejam as partes, os 

auxiliares do juízo, os advogados, enfim, todas as pessoas que colaboram no 

desenvolvimento da relação processual�
699. 

 

São despesas processuais, e portanto remuneradas pelas partes, os serviços prestados 

pelos peritos, avaliadores, inventariantes dativos, administradores de recuperações judiciais, 

todos na qualidade de auxiliares eventuais da justiça. Custeados pelas partes são, ainda, 

determinados atos realizados por auxiliares da justiça, tais como as diligências citatórias e 

intimatórias executadas por oficiais de justiça. A mesmo título, são financiadas pela parte 

interessada as despesas suportadas pelas testemunhas700. 

 

                                                           
696 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 651-652. 
697 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 652. 
698 Especificamente quanto à remuneração extrajudicial dos defensores, verificar a análise realizada no item 3.3.4.1, 

infra. 
699 Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da 

sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito 

Processual Civil), p. 38. 
700 Exemplificação fornecida por CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, 
v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 654-655). 
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Outrossim, nem todas as despesas processuais consideradas em seu sentido mais amplo 

serão reembolsáveis, conforme entendimento de JOSÉ DOMINGUES FILHO: 

 

�Destacadas, verifica-se que nem todas as despesas processuais são reembolsáveis. 

Mas tão-somente aquelas que integram os gastos necessários para que o processo 

alcance a sua finalidade. Isto é: os dispêndios com o ato inerente ao andamento do 

processo�
701. 

 

Ilustrativamente, pois, entendeu-se que �as despesas realizadas pelo credor para efetivar a 

inscrição da penhora, na forma do art. 659, § 4º, do Código de Processo Civil, devem ser 

consideradas despesas processuais e, portanto, reembolsadas pelo devedor�702. 

 

As despesas processuais são gênero do qual as custas, cuja análise será realizada no item 

3.3.1.2. infra, são espécie. 

 

Por sua vez, no que tange aos honorários advocatícios, há divergência na doutrina se eles 

integrariam a definição de despesa processual atribuída pelo Diploma Processual. No sentido de 

que os honorários não integram tal conceito é a doutrina de YUSSEF SAID CAHALI: 

 

�se em seu conceito teórico, despesa do processo deve abranger todos os gastos feitos 
em conseqüência dele, tais como custas, indenização de viagem, diária de testemunhas, 

honorários de advogado, remuneração do assistente técnico, enfim, todos os fatos que 
se fazem em Juízo, durante algum processo, a partir dos selos e mais dispêndios da 

própria petição, as multas às partes etc., o Código, já no art. 20, deixa claro que não 

considera despesas os honorários de advogado: se alguma dúvida pudesse haver sobre 
esse respeito, o fato de a lei tratar das despesas no § 2º e dos honorários no § 3º, mostra 

que ela realmente os distinguiu. 
 
Ou, mais claramente: o novo Código de Processo não incluiu honorários advocatícios 

no conceito de despesas, ao menos no de despesas em sentido estrito�703-704. 
 

                                                           
701 Das despesas, honorários advocatícios e justiça gratuita no processo civil. Campo Grande: Contemplar, 2009, p. 
64. 
702 STJ, Terceira Turma, REsp 300044/SP, Rel. Min. Menezes Direito, j, 26.11.2001. 
703 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 236. 
704 No mesmo sentido é o entendimento de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in 

Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 
189). 
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 Em sentido contrário, PONTES DE MIRANDA
705, MOACYR AMARAL SANTOS706 e 

VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO707 defendem entendimento segundo o qual o Código de 

Processo Civil teria incluído os honorários de advogado dentre as despesas processuais. 

 

 Segundo entendemos, os honorários advocatícios não se incluem na definição de despesa 

processual, nos contornos dados pelo Código de Processo Civil, posto que esse diploma legal 

versou de forma apartada e diferenciada sobre as despesas e honorários708. A título de ilustração, 

observe-se o teor do artigo 20, caput e § 2º, e se verá que referidos institutos foram tratados de 

forma distinta, não sendo os honorários indicados como parcela das despesas
709. 

 

 

3.3.1.2. Custas processuais 

 

Conforme mencionado anteriormente (item 3.3.1.2, supra), as custas são espécie do 

gênero despesas processuais. A utilização da máquina judiciária gera um custo, que deve ser 

absorvido e financiado. Trata-se, pois, da taxa estipulada por lei a ser paga pela parte, para que se 

viabilize a intenção de movimentar o Poder Judiciário, para consecução de seus interesses. 

 

Segundo definição de PONTES DE MIRANDA, �custas são aquela parte das despesas 

judiciais que, relativas à informação, propulsão e terminação do processo, são taxadas por lei�710. 

 

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY tecem precisas 

considerações acerca da natureza jurídica das custas processuais: 

 

                                                           
705 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 408. 
706 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 308. 
707 Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da 

sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito 

Processual Civil), p. 40. 
708 No mesmo sentido é a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Curso de direito processual civil. v. 
I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 91). 
709 Com idêntico entendimento, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. 
II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 652). 
710 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 409. 
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�Natureza jurídica das custas e emolumentos judiciais. Não são considerados imposto 

nem preço, mas sim verdadeiras taxas (STF, Pleno, Rp 1094-5-SP, rel. designado para 
acórdão Min. Moreira Alves, m.v., j. 8.8.84, DJU 4.9.1992, JSTF 170/221; (...). Só 

podem ter seus valores instituídos e modificados por lei e não por decreto, sujeitas que 

estão ao princípio constitucional da legalidade (JSTF 170/221). Como os serviços 

judiciários são também prestados pelos Estados, a lei estadual pode determinar as 

hipóteses de incidência (fato gerador) das taxas relativas a esses serviços�
711. 

 

As custas processuais, portanto, são apenas derivadas do processo, não tendo qualquer 

caráter extraprocessual. 

 

 

3.3.1.3. Honorários advocatícios 

 

 Nos termos do quanto versado anteriormente (item 3.3.1.2, supra), entendemos que os 

honorários advocatícios não integram as denominadas despesas processuais, sendo instituto 

autônomo e distinto. 

 

 A Constituição Federal, em seu artigo 133, inclui a advocacia como uma das funções 

essenciais à administração da Justiça, preceituando a inviolabilidade de seus atos e manifestações 

no exercício da profissão. O advogado presta, pois, serviço de caráter público e exerce função 

social. Dessa forma, por ser indispensável para o regular desenvolvimento do processo, a forma 

de sua remuneração vem tratada na seção que versa sobre os custos processuais
712. 

 

 De forma genérica, os honorários advocatícios podem ser definidos como a remuneração 

havida para os advogados em troca da prestação de seus serviços técnicos. 

 

                                                           
711 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 189. 
712 Aplica-se neste estudo a expressão �custos processuais� de forma genérica, tal e qual lição de CÂNDIDO 

RANGEL DINAMARCO, quando preceitua que �custo do processo é a designação generalizada de todos os itens 

entre os quais se distribuem os recursos financeiros a serem despendidos no processo. Engloba despesas processuais 

e honorários advocatícios� (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

651). 
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 Pode tal remuneração ser analisada de dois pontos de vista: (i) a contratação havida entre 

advogado e cliente, e (ii) a verba a ser paga pelo sucumbente ao patrono da parte contrária no 

processo. Na primeira hipótese, é a remuneração denominada de honorários contratuais, 

enquanto, na segunda, de honorários de sucumbência
713. 

 

 Os honorários advocatícios vêm expressamente disciplinados no Estatuto da Advocacia 

(Lei nº 8.906/94), principalmente nos seguintes dispositivos: 

 

�Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 
sucumbência.� 
 
�Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, 

pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta 

parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu 
favor�. 

 

 CASSIO SCARPINELLA BUENO assevera que: 

 

�o trabalho do advogado é remunerado cumulativamente pelos �honorários 

contratados� (os honorários convencionados ou convencionais) com o seu constituinte 
e pelos �honorários da sucumbência�, deixando claro, ainda, que esses honorários 

pertencem ao advogado, não a seu constituinte, e, portanto, integram sua remuneração 

pelo serviço prestado. Quando não houver prévia estipulação ou acordo entre o 

advogado e seu constituinte, os honorários serão arbitrados judicialmente (...). 
 
Por �honorários contratuais� deve-se entender a remuneração advinda do contrato de 

prestação de serviços relacionados à atuação extrajudicial, englobando assessoria, 

consultoria ou planejamento jurídico, ou judicial, tendo como escopo a representação 

em juízo�
714. 

 

 Trata-se, pois, da remuneração devida aos advogados em virtude de sua atuação 

profissional, independentemente de sua origem, contratual ou sucumbencial. 

                                                           
713 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO critica tal denominação, por ser �expressiva e de uso corrente mas tem-se a 
consciência de que a razão ética legitimadora da obrigação de pagar honorários ao vencedor não é a sucumbência em 

si mesma. O que legitima essa obrigação é o fato de o sujeito haver dado causa ao processo, com isso gerando para o 
adversário a necessidade de contratar patrono e pagar (...). Mas, embora esse não seja o linguajar tecnicamente ideal, 

falar em honorários da sucumbência transmite muito bem a idéia e não há mal em continuar falando assim� (in 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 653). 
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 Para fins terminológicos, basta o quanto foi dito. Os aspectos mais polêmicos referentes a 

honorários advocatícios serão versados no item 3.3.4, infra. 

 

 

           3.3.2. Teorias que amparam a responsabilidade pelas despesas processuais e 

honorários advocatícios 

 

 No que se refere à atribuição do custo do processo aos litigantes, CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO traça um quadro de ônus e obrigações, fazendo revelar três linhas estruturais 

básicas: 

 

�A primeira delas, que é premissa das demais, consiste na opção do Estado por não 

custear o exercício da jurisdição e da defesa das partes. Em virtude dessa opção, ele 

cobra custas ou taxas judiciárias aos consumidores desse serviço público (taxas) e 

deixa que cada um contrate o próprio defensor (...). 
 
A segunda linha fundamental consiste na exigência de adiantamentos de despesas, 

como ônus a serem cumpridos pelo interessado na utilização de atos ou em sua 

eficácia. Essa exigência complementa a intenção de evitar a litigiosidade irresponsável 

(...). 
 
A terceira ordem de raciocínios apóia-se em uma premissa ética e econômica de grande 

valia e legitimidade, que é a de que a necessidade de servir-se do processo para obter 
razão não deve reverter em dano a quem tem razão (...)�

715. 
 

 De toda sorte, diversas são as teorias que pretendem justificar o fato de atribuir-se ao 

vencido a responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. 

 

 São basicamente quatro as teorias que buscam se desincumbir de tal árdua tarefa: (i) teoria 

da pena; (ii) teoria do ressarcimento; (iii) teoria da sucumbência; e (iv) teoria da causalidade, as 

quais serão objeto de análise apartada nos itens seguintes. 

 

                                                                                                                                                                                            
714 A natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de 

urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 214. 
715 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 656-657. 
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3.3.2.1. Teoria da pena 

 

 A teoria da pena vislumbrava a condenação em despesas processuais e honorários 

advocatícios como punição à conduta verificada pela parte que litigasse em juízo sem a 

existência do direito realmente tutelável. Assim, quem comparecesse em juízo sem estar 

amparado no direito, deveria ser punido pela condenação nas despesas processuais. 

 

Sobre a teoria da pena, YUSSEF SAID CAHALI sustenta que a causa da condenação nas 

despesas processuais é a não evidência do direito constatada em juízo. E prossegue: 

 

�Quando, porém, faltasse justa causa para litigar, naqueles casos em que o direito do 

vencedor era a priori evidente, não se podendo de boa-fé contestá-lo, a necessidade de 
utilização do processo para o seu reconhecimento revelaria abuso da parte; abuso que é 

punido com a condenação nas despesas�
716. 

 

 Referida teoria diferencia, portanto, o direito injusto do direito injustificado. O primeiro 

decorre de uma discussão possível em juízo, visando à efetiva averiguação de qual parte tem 

razão quanto à controvérsia instaurada. Já o segundo � causa da condenação em despesas 

processuais � configurava-se na ausência de justa causa para litigar. Segundo essa teoria, somente 

se justificaria a condenação em despesas processuais, na hipótese de litigar a parte sem razão de 

direito. 

 

 Referida teoria hodiernamente não encampa adeptos, tendo sido apenas o início de um 

processo de desenvolvimento acerca do tema. 

 

 

3.3.2.2. Teoria do ressarcimento 

 

                                                           
716 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 236. 
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 A teoria do ressarcimento, capitaneada por WEBER, utilizava-se da noção de culpa na 

instauração da lide, para se concluir pela responsabilidade pelas despesas processuais e 

honorários advocatícios. 

 

 Dessa forma, explicitando os principais contornos dessa teoria, MOACYR AMARAL 

SANTOS noticia que: 

 

�O vencido, de algum modo, tem culpa por haver dado lugar à lide e, por isso, deve 

ressarcir o vencedor das despesas do processo a que deu causa. O fundamento da 
condenação do vencido nas despesas do processo estaria na norma jurídica que impõe, 

a quem por culpa cause prejuízo a outrem, a obrigação de reparar o dano�
717. 

 

 Como se vê, �acabava-se por se confundirem os conceitos de sucumbência e de culpa 

presumida�
718. 

 

 Trata-se notoriamente da adoção da responsabilidade subjetiva para fins da incidência na 

obrigação de reparar pelos custos do processo, ainda que se perceba a utilização do conceito de 

culpa presumida como seu fundamento. 

 

 

3.3.2.3. Teoria da sucumbência 

 

 No direito processual hodierno, prevalece � com temperamentos � a teoria que concebe a 

condenação em despesas processuais e honorários advocatícios como resultado direto e 

necessário da sucumbência. Ou seja, o tão só fato de a parte haver sucumbido em juízo implica 

que ela tenha, como consequência jurídica inarredável, a imputação no pagamento dos custos 

processuais. 

 

 Note-se que referida teoria afasta por completo qualquer contorno subjetivista, seja ele 

calcado na culpa (teoria do ressarcimento) ou no dolo (teoria da pena), apartando-se de elementos 

                                                           
717 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 309. 
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inerentes à responsabilidade subjetiva. Dessa sorte, ainda que o sucumbente tenha pautado sua 

conduta pela mais lídima boa-fé, não lhe será afastada a condenação em despesas processuais e 

honorários advocatícios, justamente pelo fato de ter sido vencido na demanda. 

 

 Como bem assevera MOACYR AMARAL SANTOS, cabe ao vencido pagar as despesas 

processuais �para integração do direito do vencedor, que não se lhe asseguraria intacto desde que 

ficasse reduzido com as despesas havidas para o seu reconhecimento em juízo. A condenação do 

vencido nas despesas resulta do fato objetivo da sucumbência�
719. 

 

 Trata-se da consagração de toda uma teoria engendrada por CHIOVENDA, no sentido de 

que a atuação da lei não deve representar diminuição patrimonial para a parte que tem razão. 

Como bem sustenta FERNANDO LUSO SOARES, �se não se reembolsasse o vencedor pelos 

gastos a que o obrigara o pleito, sofreria ele também um injustificado desgaste patrimonial�720. A 

composição do litígio, portanto, não seria justa. 

 

A respeito, YUSSEF SAID CAHALI aduz que: 

 

�A justificação para o princípio da sucumbência é uniforme entre os autores: aquele 

que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido senão recorrendo 

às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício econômico (que, segundo a clássica 

proposição, diminuiria o valor do direito reconhecido), (...)�
721. 

 

 Referida teoria, portanto, consiste na análise objetiva da derrota na lide, cabendo, pois, ao 

vencido o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 

 

 

3.3.2.4. Teoria da causalidade 

 

                                                                                                                                                                                            
718 YUSSEF SAID CAHALI (in Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 

p. 33). 
719 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 309. 
720 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 116. 
721 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 35. 
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 Conforme analisado no item anterior (3.3.2.3, supra), deve-se a Chiovenda a construção 

da teoria da sucumbência, pela qual a condenação do vencido nas despesas resulta do fato 

objetivo da derrota no processo. No entanto, com o tempo, até mesmo o referido autor verificou a 

impossibilidade de essa teoria responder a todas as situações que se apresentavam. �Daí ter a sua 

colocação primeira se degenerado em uma série de fragmentações casuísticas, na solução das 

quais o princípio da sucumbência mostra-se absolutamente inidôneo e de todo insuficiente�
722. 

 

 Realmente, diante de certas hipóteses práticas, mostra-se insatisfatória a aplicação da 

teoria da sucumbência, pelo que deverá o intérprete lançar mão da teoria da causalidade. 

 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO é incisivo quanto à referida questão, sustentando 

que: 

 

�a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, 

senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (...). A 
sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal [da conduta da parte e as 

despesas do processo], mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente 
seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse 
indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece 

sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem 
necessitar dele para obter o bem a que tinha direito�723. 

 

Sobre o princípio da causalidade, doutrinam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA 

DE ANDRADE NERY: 

 

�aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente 

processual deve responder pelas despesas daí decorrente. Isto porque, às vezes, o 

princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões 

sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...) O fato de, por exemplo, o réu 

reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se 
revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à 

propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir 

preliminar de carência de ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de 

                                                           
722 YUSSEF SAID CAHALI (in Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 
p. 36). 
723 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 666-667. 
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retardamento (CPC 267, § 3º, 2ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na 
demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento�

724. 
 

 No entanto, não há qualquer dissociação necessária entre a teoria da sucumbência e a 

teoria da causalidade, o que levou YUSSEF SAID CAHALI a defender que: 

 

�Esta relação causal é denunciada segundo alguns indícios, entre os quais o primeiro é 

a sucumbência. Não há, por isso, nenhuma antítese entre o princípio da causalidade e o 

princípio da sucumbência como fundamento da responsabilidade pelas despesas do 

processo; se o sucumbente as deve suportar, isto acontecer porque a sucumbência 

demonstra que o processo foi causado por ele. Mas o princípio da causalidade é mais 

amplo que o da sucumbência, no sentido de que esta é apenas um dos indícios da 

causalidade; outros indícios seriam a contumácia, a renúncia ao processo, e, conforme 

o caso, a nulidade do ato a que a despesa se refere�725. 
 

 A convivência de ambas as teorias pode ser, efetivamente, observada no nosso direito. 

Enquanto, exemplificativamente, o artigo 20, caput, do CPC, trata de forma notória da aplicação 

da teoria da sucumbência, quando prescreve que �a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios�, por outro lado, o artigo 22 do 

CPC abarca a teoria da causalidade, ao preceituar que �o réu que, por não argüir na sua resposta 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, dilatar o julgamento da lide será 

condenado nas custas a partir do saneamento do processo e perderá, ainda que vencedor na causa, 

o direito a haver do vencido honorários advocatícios�. Não cabe falar, portanto, em qualquer 

incompatibilidade entre as referidas teorias. 

 

 Ainda sobre a incidência de ambas as teorias no ordenamento jurídico brasileiro, 

DONALDO ARMELIN sustenta que: 

 

�a sucumbência, em regra, indicia o responsável pelas despesas e honorários. Isso 

demonstra não ter sido ela tornada supérflua pela incidência do princípio da 

causalidade. Ao revés, a sua relevância resulta de ser a forma mais freqüente de 

caracterizar a parte que indevidamente deu causa ao processo�726. 

                                                           
724 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 192. 
725 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 39. 
726 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 89. 
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 Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre as referidas teorias, podendo-se 

verificar claramente quando uma teoria se sobrepõe, em determinada hipótese, à outra, devendo, 

para tanto, o intérprete atentar para as hipóteses expressamente legisladas. 

 

 

           3.3.3. Responsabilidade objetiva pelas custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios 

 

 É pacífico o entendimento pelo qual a responsabilidade pelas custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios é, em regra, objetiva. Deve-se tal entendimento ao simples 

fato de que não se perquire sobre eventual conduta culposa ou dolosa da parte a quem são 

revertidos os encargos financeiros da atividade processual. 

 

 Nesse sentido é o entendimento de DONALDO ARMELIN: 

 

�Critério diferenciado daquele lastreado em culpa do vencido foi acolhido para a 

imputação da responsabilidade por custas e honorários na disciplina vigente no 

processo civil brasileiro. O elemento subjetivo da conduta da parte é desconsiderado 

para fixação de tal responsabilidade, embora possa ser utilizado para agravá-la no 
concernente às suas conseqüências, notadamente quanto à verba honorária�727. 

 

YUSSEF SAID CAHALI igualmente assevera que �a responsabilidade da parte pelas 

despesas é uma responsabilidade objetiva�
728. 

 

No mesmo sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO sustenta que �não se trata de 

atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias 

constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de 

despesas, pelas quais o causador deve responder (...)�729. 

                                                           
727 Responsabilidade objetiva no Código de Processo Civil. In: Cruz e Tucci, José Rogério (coord.). Processo Civil: 
evolução 20 anos de vigência. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 88. 
728 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 35. 
729 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 666. 
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Coadunando com tal posicionamento, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que 

�a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer 

culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado 

negativo da solução da causa, em relação à parte�730. 

 

Sobre o assunto, FERNANDO LUSO SOARES, comparando o dolo e a culpa processuais 

com a responsabilidade pelas custas do processo, sustenta que: 

 

�a) as custas reflectem o aspecto financeiro do processo; o dolo processual espelha a 

conduta desonesta dos intervenientes na causa; b) o custo financeiro do processo 
implica uma solução de responsabilidade objectiva; a má fé processual importa a 

imputação da responsabilidade por dolo ao respectivo agente; c) em convergência, 

porém, as duas responsabilidades conferem-se naquilo que têm de comum (teoria da 

responsabilidade do processo) e confrontam-se no que apresentam de diferente (teoria 
específica da responsabilidade processual objectiva e teoria específica da 

responsabilidade processual subjectiva)�731. 
 

 De toda sorte, a regra base para estabelecer a atribuição de responsabilidade pelas 

despesas processuais e honorários advocatícios vem prevista no artigo 20, do Código de Processo 

Civil, que preceitua: 

 

�Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios�. 
 

 Como notoriamente se pode observar, não se exige qualquer conduta culposa ou dolosa 

quando da propositura da ação ou mesmo quando da apresentação de defesa para que seja o 

vencido condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Basta, 

como regra inicial, que tenha havido sucumbência na ação. 

 

 Ademais, também não se discute a desnecessidade de o vencedor formular pedido de 

condenação do vencido em despesas processuais e honorários advocatícios, para que o julgador 

                                                           
730 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 92. 
731 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 17-18. 



282 
 

 

proceda à condenação nesse sentido. Ou seja, havendo ou não pedido expresso, deverá a sentença 

manifestar-se explicitamente sobre as despesas processuais e honorários
732. 

 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assevera expressamente que a condenação pelo 

custo do processo independe de pedido explícito, pois, quando a lei afirma que a sentença 

condenará o vencido (art. 20, CPC), está ao juiz dirigindo um comando imperativo a ser 

cumprido, mesmo sem iniciativa do vencedor. Aduz referido autor que: 

 

�A doutrina costuma falar em pedido implícito mas tecnicamente o que se tem é uma 
condenação sem pedido, legítima porque assim determina a lei. Por força do art. 20 do 

Código de Processo Civil está sempre incluído no objeto do processo esse elemento a 

mais, quer as parte hajam feito pedido específico, quer não (...)�
733. 

 

 Questão que demanda maior reflexão é aquela advinda da necessidade ou não de 

condenação expressa, para que essa verba possa ser exigida a posteriori do vencido na demanda. 

 

 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR entende que �se, por um lapso, o juiz deixar de se 

pronunciar a respeito, sempre será lícito à parte liquidar essa verba por arbitramento posterior 

para exigi-la do vencido�734. 

 

 Em sentido contrário, PONTES DE MIRANDA doutrina que: 

 

�Se o juiz ou o tribunal deixou de cumprir o seu dever, qualquer que tenha sido a ação, 

e ainda cabe recurso, tal omissão pode ser o fundamento recursal ou um dos 

fundamentos recursais. Se o interessado deixa de recorrer e a sentença passa em 

julgado, nada mais pode fazer o vencedor. (...) Não há ação independente para haver 

esses honorários do advogado ou dos advogados do vencedor se não houve condenação 

ou não houve recurso, ou o vencedor perdeu no recurso e adveio a res iudicata�735. 
 

 E, de forma expressamente divergente do posicionamento esposado por Humberto 

Theodoro Júnior, PONTES DE MIRANDA aduz que �não é matéria que se protraia para se 

                                                           
732 �É desnecessária a formulação de pedido expresso na petição inicial requerendo a condenação em honorários 

advocatícios, porque estes decorrem de lei� (STJ, REsp 652364/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2005). 
733 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 679. 
734 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 96. 
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discutir na execução. (...) O que pode ficar para a execução é o quanto que se há de pagar, ou 

reembolsar, como pagamento dos honorários da parte adversa�736-737. 

 

Manifestando-se na mesma esteira, entende YUSSEF SAID CAHALI que: 

 

�se o juiz ou Tribunal (...) deixou de cumprir o seu dever processual, omitindo-se 
quanto ao provimento a respeito da verba advocatícia, (...) a parte prejudicada tem de 

reagir desde logo, na forma e nos prazos legais�738. 
 

 Entendemos acertado o posicionamento dessa última corrente, vez que dizer que a 

sentença condenará o vencido nas verbas de sucumbência implica atribuir ao julgador o dever de 

manifestar-se quanto a elas. Todavia, em não o fazendo o juiz, nasce para a parte interessada um 

ônus, qual seja, recorrer no que tange à omissão existente na decisão proferida. Se não houver 

apresentação de recurso, não mais terá a parte a oportunidade de impugnar tal questão em 

momento posterior, seja por meio de nova ação, seja na fase de cumprimento de sentença. 

 

 No mesmo sentido do quanto ora defendido, referida questão foi sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

�Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em 

julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria�. 
 

 De mais a mais, apesar de efetivamente ser regra geral a responsabilidade objetiva pelo 

pagamento das despesas e honorários advocatícios, é oportuno lembrar que os efeitos da 

sucumbência sofrem, em algumas oportunidades, influência do dolo ou culpa do vencedor ou 

mesmo de terceiros739. São exemplos os artigos 22, 29 e 31, do Código de Processo Civil, os 

quais serão objeto de análise no item 3.3.3.2, infra. 

                                                                                                                                                                                            
735 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 418. 
736 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 421. 
737 Idêntico foi o entendimento esposado pelo seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: �não havendo 

condenação em honorários, não há título, quanto a essa parte, não havendo, por conseqüência, possibilidade de 

execução� (Ac. 2.0000.00.325175-4/000, Rel. Des. Maciel Pereira, j. 07.08.2007). 
738 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 79. 
739 Conforme alertado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009, p. 93). 
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 Sobre tais hipóteses e outras mais
740, HELENA NAJJAR ABDO entende que: �vige ali o 

princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa à despesa responderá por ela�
741. 

 

 Rápida menção deve ser feita aos beneficiários da justiça gratuita, que são isentos do 

pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 19, caput, CPC)742. 

Conforme doutrina de ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO: 

 

�Os beneficiários da assistência judiciária (Lei 1060/50) estão isentos do pagamento de 

taxas, emolumentos, custas, despesas de publicação, indenizações, honorários de 

advogado e perito, despesas com a realização do exame do código genético � DNA e 
depósitos previstos em lei para interposição de recursos, ajuizamento de ação e demais 

atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 3º)�
743. 

 

 Por fim, a título de esclarecimento, é oportuno salientar que não estão compreendidas no 

presente estudo as multas previstas na Seção III, do Capítulo dos deveres das partes e de seus 

procuradores. Isso porque não se trata tecnicamente de reparação de danos processuais, além de 

sua aplicação pressupor má-fé, não se incluindo, pois, no rol das verbas advindas de 

responsabilidade objetiva, cerne deste estudo744. Apenas para que não passem os respectivos 

dispositivos sem uma simples menção, é de se verificar que o Código de Processo Civil 

estabelece que �quem receber custas indevidas ou excessivas é obrigado a restituí-las, incorrendo 

em multa equivalente ao dobro de seu valor� (artigo 30). Ademais, �as sanções impostas às partes 

em conseqüência de má-fé serão contadas como custas e reverterão em benefício da parte 

contrária; as impostas aos serventuários pertencerão ao Estado� (artigo 35). 

 

                                                           
740 Tais como o caso do art. 181, § 2º (custas a carga da parte beneficiada pela prorrogação de prazo), do art. 267, § 
3º (custas de retardamento) e 453, § 3º (adiamento de audiência), todos do Código de Processo Civil. 
741 O abuso do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 230. 
742 Essa exceção prevista para os beneficiários da gratuidade da justiça é mantida no Projeto do Novo Código de 

Processo Civil (artigo 85). 
743 Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 

278. 
744 Conforme precisa doutrina de MOACYR AMARAL SANTOS, �multas não se confundem com despesas 

processuais nem com reparação de danos processuais. São elas penalidades, sanções, impostas àqueles que, no 

processo, agem de má-fé, exercem atividades ilícitas em prejuízo da parte contrária ou da finalidade do processo� (in 

Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 314). 
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 É bom ressaltar que, quando se fala em condenação do vencido em despesas processuais e 

honorários advocatícios, está-se diante do estabelecimento da responsabilidade definitiva pelo 

pagamento de tais verbas. Ou seja, no que concerne às despesas, já foram elas antecipadas, por 

meio de regras preestabelecidas as quais a doutrina convencionou denominar de 

�responsabilidade provisória�
745. Tais questões serão mais bem delineadas nos dois itens 

seguintes. 

 

 

3.3.3.1. �Responsabilidade provisória� � Ônus de adiantar as despesas processuais 

 

 Como doutrina MOACYR AMARAL SANTOS, �as partes têm o ônus de satisfazer as 

despesas relativas aos atos a que provocam, ou em relação aos quais prepondera o seu interesse, à 

medida que se realizam ou os requerem. Nisso consiste a responsabilidade provisória de cada 

uma das partes�746. 

 

 A doutrina utiliza-se, pois, das denominações �responsabilidade provisória� e 

�responsabilidade definitiva� para demonstrar, respectivamente, as realidades do adiantamento 

das despesas processuais e da obrigação final pelo pagamento das mesmas. CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO alerta que, na verdade, �a lei institui um sistema composto do ônus de adiantar 

despesas processuais em certos momentos do processo e da obrigação de pagá-las afinal�747. 

 

No mesmo sentido, relevante lição advém de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, 

quando aduz que �diversa do ônus de antecipar as despesas dos atos processuais é a obrigação 

que resulta para a parte vencida de ressarcir à vencedora todos os gastos que antecipou�
748. 

Efetivamente, quando a lei atribui a uma das partes a previsão de recolhimento de uma despesa, 

por exemplo, visando à intimação de uma testemunha, e a parte não o faz, somente em relação a 

                                                           
745 Nos termos da doutrina de ENRICO TULLIO LIEBMAN, �a antecipação das despesas tem, como as palavras 

indicam, um valor provisório. Quando o processo chegar ao fim, seu custo poderá ficar totalmente a carga de uma 
das partes, a qual deverá restituir à outra as despesas que houver antecipado� (in Manual de Direito Processual Civil, 
v. I, 3 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 171). 
746 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 310. 
747 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 655. 
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ela repercutirá eventual consequência negativa de sua inércia. Poderá, pois, deixar de provar 

algum fato essencial para demonstrar o que foi por ela alegado em juízo. Ao contrário, quando a 

lei estabelece os parâmetros definitivos sobre a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento 

das despesas processuais, nasce uma obrigação para o vencido da causa. Assim, o sucumbente 

pode ser coercitivamente submetido pelo vencedor a ressarcir o que eventualmente tenha 

despendido a tal título749. 

 

 Esclarecida referida questão terminológica, encontra-se prevista no artigo 19, do Código 

de Processo Civil, a regra basilar referente ao adiantamento das despesas processuais. In verbis: 

 

�Art. 19. Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as 

despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o 
pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena 

satisfação do direito declarado pela sentença. 
 
§ 1º. O pagamento de que trata este artigo será feito por ocasião de cada ato processual. 
 
§ 2º. Compete ao autor adiantar as despesas relativas a atos, cuja realização o juiz 

determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público�. 
 

 Referido dispositivo legal estabelece, portanto, as regras provisórias de atribuição de 

responsabilidade quanto às despesas processuais, já que versa apenas sobre o adiantamento 

dessas verbas, as quais deverão ser reembolsadas ao final pelo vencido da ação
750. 

 

 Assim, a parte que fizer requerimento de determinado ato processual deverá desembolsar 

o respectivo valor, de forma antecipada à realização do ato. Na hipótese de ser vencedora na 

demanda, em princípio, a parte que desembolsou valores antecipadamente terá tais valores 

ressarcidos ao final do processo. Ao contrário, se sucumbir, não haverá que se falar em 

reembolso. 

                                                                                                                                                                                            
748 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 92. 
749 Ver sobre a diferença entre ônus e obrigação o quanto exposto no item 1.2 supra. 
750 O anteprojeto do Novo Código de Processo Civil disciplina a questão, sem grandes alterações, da seguinte forma: 

�Art. 85. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes prover as despesas dos atos que 

realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo único. Incumbe ao autor adiantar as 
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 Quando se tratar de atos determinados de ofício pelo juiz ou realizados a requerimento do 

Ministério Público, caberá ao autor proceder ao adiantamento das respectivas despesas751. Para 

fins de adiantamento das despesas processuais, não cabe perquirir qual a posição ocupada pelo 

Ministério Público no processo. Seja substituto processual, custos legis, assistente, pouco 

importa: deverá o autor antecipar as despesas. 

 

 Questão interessante reside na hipótese de o Ministério Público estar no polo ativo da 

demanda. A quem caberá, nessa hipótese, a antecipação das despesas? Segundo ANTÔNIO 

CLÁUDIO DA COSTA MACHADO, ao réu. E justifica: 

 

�A referência ao autor, no § 2º do art. 19, bem como a escolha que ela representa , não 

pode restringir o benefício concedido ao MP; a ratio legis se vincula exclusivamente à 

necessidade de viabilizar a defesa do interesse público e não de penalizar quem quer 

que seja. Além disso, (...) a imposição do ônus do adiantamento ao autor resulta apenas 
do fato de se presumir que seja a ele quem mais interessa o deslinde da causa. Portanto, 
na impossibilidade do autor realizar o adiantamento (porque o autor é o próprio 

parquet beneficiado pelo § 2º do art. 19), só resta ao réu responder por tal encargo, sem 

que isto represente qualquer violação ao princípio da igualdade entre as partes�
752. 

 

De mais a mais, MOACYR AMARAL SANTOS informa, ainda, que há outra série de 

dispositivos que regula a forma de disposição acerca dos adiantamentos das despesas 

processuais753. Podem ser mencionados alguns desses dispositivos: 

 

(i) artigo 208 do CPC: o interessado na expedição de atos requisitados por telegrama, 

radiograma ou telefone, deverá depositar, na secretaria do tribunal ou no juízo deprecante, a 

importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o 

ato; 

                                                                                                                                                                                            
despesas relativas a atos cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando 

sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica�. 
751 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO questiona a constitucionalidade do referido dispositivo � que atribui tal 
ônus invariavelmente ao autor � em virtude de afronta à garantia da ampla defesa (in Instituições de Direito 

Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 665). 
752 Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 
282. 
753 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 310-311. 
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(ii) artigo 257 do CPC: quem propõe a ação deverá efetuar o seu preparo, correspondente 

ao pagamento das despesas relativas aos atos indispensáveis à formação da relação processual, 

sob pena de, não o fazendo em trinta dias, ser cancelada a distribuição do feito; 

 

(iii) artigo 511 do CPC: quem recorre deve fazer o preparo do recurso, inclusive das 

despesas para a remessa e retorno dos autos, sob pena de deserção; 

 

(iv) artigo 33 do CPC: �Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido exame, ou pelo autor, quando 

requerido por ambas as partes ou determinado de oficio pelo juiz�754. Mesmo critério é adotado 

quanto ao pagamento de despesas que tais auxiliares tiverem que efetuar, inclusive as de viagem, 

para o desempenho de suas funções; 

 

(v) artigo 24 do CPC: �Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão 

adiantadas pelo requerente�. 

 

Nos termos da doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, �o descumprimento do 

ônus financeiro processual, pelo não pagamento antecipado das despesas respectivas, conduz à 

não realização do ato requerido, em prejuízo da parte que o requereu�755. Assim, tal desídia pode 

gerar (i) deserção, se for necessária a interposição de um recurso; (ii) perda da possibilidade de 

oitiva de testemunha, em não tendo sido depositada a devida verba para viabilizar sua intimação; 

                                                           
754 O Projeto do Novo Código de Processo Civil prevê que: �Art. 97. Cada parte pagará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou será rateada quando 

a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1º O juiz poderá determinar que a parte 

responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente a essa remuneração. 

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo e com correção monetária será entregue ao perito 

após a apresentação do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando necessária. § 3º Quando se tratar de processo 

em que o Poder Público seja parte ou a prova pericial for requerida por beneficiário da gratuidade de justiça, ela será 

realizada preferencialmente por instituição pública ou por perito da administração. § 4º Na hipótese de não existir 

órgão oficial ou perito da administração pública, o valor da prova pericial requerida pelo beneficiário da gratuidade 

de justiça será fixado conforme tabela do Conselho Nacional de Justiça e pago, desde logo, pelo Poder Público. § 5º 

Se, ao final, o beneficiário da gratuidade de justiça for vencedor, o Poder Público promoverá a execução para reaver 

do vencido os valores adiantados para pagamento da perícia�. 
755 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 91-92. 



289 
 

 

(iii) impossibilidade de realização da perícia, no caso de não ter a parte requerente depositado os 

respectivos custos756. 

 

Apenas um derradeiro apontamento deve ser feito: por óbvio que, quando se fala em 

adiantamento de despesas processuais, está-se excluindo a verba referente aos honorários 

advocatícios. Não se antecipam honorários de advogado, sendo esses fixados somente ao final da 

demanda757. 

 

 Essas são as regras de atribuição de responsabilidade provisória quanto às despesas 

processuais. Passa-se, pois, a analisar as disposições referentes à responsabilidade definitiva. 

 

 

3.3.3.2. Responsabilidade definitiva 

  

 O Código de Processo Civil estabelece, ainda, as regras para atribuir, em caráter 

definitivo, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios
758. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a regra basilar da responsabilidade definitiva nessa 

seara vem estampada no artigo 20, do referido Diploma Legal, que preceitua que �a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios�. Configura-se tal dispositivo, como cediço, na materialização da teoria da 

sucumbência no processo civil brasileiro. 

 

Seguindo, pois, a linha de Chiovenda759, o Código de Processo Civil brasileiro estatuiu 

como regra basilar a noção de que a obrigação de indenizar referente às despesas e honorários 

                                                           
756 Como bem sustenta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, �caracterizados assim todos os encargos de preparar 

como autênticos ônus, entende-se que cada um deles é atribuído sob a sanção de ineficácia do ato realizado pela 

parte ou de não-realização do ato que ela requereu � porque do contrário não seriam verdadeiros ônus� (in 

Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 658). 
757 Trata-se, no nosso entendimento, de um dos maiores diferenciais a distinguir os honorários advocatícios do 

gênero despesas processuais, tal como defendido nos itens 3.3.1.1 e 3.3.1.3, supra. 
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advocatícios tem por fundamento o fato objetivo da derrota no processo
760. Assim, o litígio não 

pode representar depreciação patrimonial à parte que tem razão, devendo, por conseguinte, serem 

revertidos os ônus financeiros do processo à parte sucumbente. 

 

A exposição de motivos do Código de Processo Civil vigente é clara no sentido de que: 

 

�O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde por 

custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (...) �O fundamento desta 

condenação�, como escreveu Chiovenda, �é o fato objetivo da derrota; e a justificação 

deste instituto está em que a atuação da lei não deve representar uma diminuição 

patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o 
emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão e por ser, de outro 

turno, que os direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante��
761. 

 

 Importante verificar qual a extensão das expressões parte sucumbente (ou vencida) e 

parte vitoriosa (ou vencedora). Tais expressões, por óbvio, advêm da análise da conceituação do 

que vem a ser sucumbência, para fins da obrigação indenizatória ora examinada. 

 

 Entende-se como sucumbência � apta, portanto, a gerar obrigação de ressarcimento de 

despesas e honorários advocatícios � o insucesso processual de uma das partes (vencida) em 

relação à outra (vencedora). Não se questiona, nessa seara, a real existência do direito postulado 

ou defendido em juízo. Basta, para os fins ora analisados, que tenha havido derrota, 

                                                                                                                                                                                            
758 As peculiaridades referentes aos honorários advocatícios serão versadas no item 3.3.4, infra, limitando-se o 
presente item às disposições concernentes exclusivamente às despesas processuais ou, ainda, às hipóteses com 

regramento comum existente entre honorários e despesas processuais. 
759 Conforme lição de FÁBIO LUIZ GOMES, �nas últimas páginas da sua obra, ocupa-se Chiovenda em enfatizar e 
não deixar qualquer margem de dúvida quanto ao cerne de sua teoria, ratificando seu entendimento de que o juiz se 

limita a declarar o direito, que deve ser reconhecido como se assim fosse no momento da interposição da demanda, 

sendo que tudo o que foi necessário para esse reconhecimento representa uma diminuição desse direito e, portanto, o 

sujeito do próprio direito deve ser ressarcido, de modo que não sofra nenhuma diminuição em decorrência de seu 

pleito� (in Responsabilidade objetiva e antecipação de tutela: a superação do paradigma da modernidade. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006, p. 193-194). 
760 Essa é a lição de THEREZA ALVIM, quando doutrina que �mesmo sendo o processo extinto, sem julgamento de 

mérito, as custas e honorários serão devidos pelo litigante-vencido, se declarado de má-fé ou não, como, em geral, 

por todo e qualquer sucumbente. O Código adotou, quanto ao sucumbente, a aplicação da teoria objetiva de 

Chiovenda, mediante a qual a condenação em custas, a ser suportada pelo vencido, constitui uma reparação cuja 

índole especial resulta da íntima conexão existente entre as custas e o processo. Resulta essa condenação nas custas 

do fato objetivo da derrota (...)� (in A responsabilidade por prejuízos causados no processo (consideradas as 

alterações trazidas pela nova redação dada ao art. 18 do CPC pela Lei n. 8.952/94). In: Teixeira, Sálvio de Figueiredo 

(coord). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 564-565). 
761 Capítulo IV (�Do plano da reforma�), tópico III (�Das inovações�), item 17. 
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processualmente falando, de uma das partes, ainda que de forma parcial ou mesmo sem que se 

tenha adentrado o mérito do feito
762. 

  

Conforme discorre YUSSEF SAID CAHALI: 

 

�a sucumbência se identifica diante de uma das duas possíveis situações reveladas no 

resultado do processo, em seu confronto com a demanda: a) a parte a que é negado 

total ou parcialmente o reconhecimento da situação jurídica deduzida, ou é apenas 

negado um provimento relativo ao mérito da causa; b) a parte em relação à qual é 

declarada a existência de uma situação jurídica mesmo que não tivesse contestado in 

judicio a pretensão adversária, ou tivesse de todo se omitido de cumprir a atividade 

processual (contumácia)�763. 
 

Trata-se, portanto, de situação objetivamente verificável, não guardando relação com a 

real existência do direito postulado ou defendido em juízo. 

 

Sucumbente, portanto, �é a parte cujos pedidos não foram acolhidos, ainda que por 

motivos diferentes do mérito, bem como aquela que, não tendo feito pedido algum, vê acolhidas 

as demandas da parte contrária�
764. 

 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, reafirmando se tratar de obrigação o pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, aduz que pode o sujeito a quem o pagamento 

seja devido exigir sua satisfação, inclusive pela via executiva. Continua referido doutrinador: 

 

�O vencedor ou seu advogado têm na própria sentença o título judicial para essa 

execução (CPC, art. 475-N, inc. I, e Estatuto da Advocacia, art. 23) (...). O Estado, que 
não foi parte no processo e não é beneficiado por esse título (CPC, art. 566, inc. I), 

realiza a inscrição das custas como dívida ativa e, com fundamento nessa inscrição, 

pode promover a execução por título extrajudicial (CPC, art. 585, inc. VII, etc.). 
Quanto ao serventuário (cartórios não-oficializados) e auxiliares eventuais da Justiça, 

                                                           
762 Idêntico posicionamento apresenta VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO, quando afirma que �o vencedor que 

tem direito de receber as verbas de sucumbência é aquele que obteve êxito no processo, independentemente de ter 

sido ou não apreciado o mérito da causa� (in Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o 

princípio da causalidade � crítica à teoria da sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito Processual Civil, p. 76). 
763 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 114. 
764 ENRICO TULLIO LIEBMAN (in Manual de Direito Processual Civil, v. I, 3 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 

172). 
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que também não foram parte, a lei confere à própria sentença a eficácia de título 

executivo extrajudicial (art. 585, inc. VI) para o fim de cobrança de emolumentos e 

honorários (...)�
765. 

 

 Cumpre, ainda, verificar que, �na sentença, isto é, no julgamento que extingue o processo, 

com ou sem solução de mérito, a condenação do vencido abrange as despesas processuais e os 

honorários advocatícios (art. 20, caput); já, na decisão interlocutória dos incidentes, o juiz só 

deve condenar o vencido nas despesas (art. 20, § 1º)�
766-767. 

 

 A sucumbência pode ser total ou parcial. No primeiro caso, as despesas serão, em regra, 

revertidas por completo para a parte vencedora. Na segunda hipótese, preceitua o artigo 21, 

caput, do CPC, que �se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas�. Trata-se 

do instituto da sucumbência recíproca
768. 

 

 Sobre tal instituto, assevera pertinentemente CELSO AGRÍCOLA BARBI que a norma 

legal �parte do princípio de que, quando o autor vencer apenas em parte, estará automaticamente 

vencido em parte, o mesmo se dando com o réu�. Assim, �como são as partes, portanto, 

reciprocamente credoras e devedoras por essas quantias, o juiz, ao fixá-las, fará a compensação 

dos débitos�
769-770. 

 

                                                           
765 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 665-666. 
766 Conforme lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 93). 
767 É de se mencionar que, se aprovado, o Projeto do Código de Processo Civil alterará referida questão, ao 

disciplinar, no artigo 87, que: �§ 1º A verba honorária de que trata o caput será devida também no pedido 

contraposto, no cumprimento de sentença, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente� 

e, ainda, �§ 7º A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba honorária advocatícia, 

observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º e o limite total de vinte e cinco por cento para a fase de conhecimento�. 
768 Concordamos com CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, quando aduz não conduzir a nenhum efeito prático a 

discussão entre a terminologia supostamente mais correta a ser aplicada nesse caso � sucumbência parcial ou 

recíproca. �Ambas as locuções são inteligíveis e razoáveis e, portanto, se equivalem� (in Instituições de Direito 

Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 668). 
769 Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 147. 
770 A propósito, dispõe o Código Civil: �Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da 
outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem�. 
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 De toda sorte, �se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por 

inteiro, pelas despesas e honorários� (parágrafo único, artigo 21, CPC). Nos termos da doutrina 

de PONTES DE MIRANDA, parte mínima �é a parte do pedido, que se há de considerar sem 

relevância, quer pelo lado jurídico, quer pelo lado econômico�
771. 

 

 Ainda nessa seara, parece oportuno lembrar o teor da Súmula 326, do Superior Tribunal 

de Justiça, que estipula: �Na ação de indenização por dano moral a condenação por um montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca�
772. 

  

 Conforme asseverado no item 3.3.2.4, supra, a teoria da sucumbência não é suficiente 

para explicar e fundamentar todas as hipóteses de responsabilização das partes ao pagamento de 

despesas processuais e honorários advocatícios. Logo, convive ao seu lado, sem qualquer 

incompatibilidade, a teoria da causalidade, que outorga fundamento a diversas situações práticas 

que se apresentam. 

 

 Dentre tais situações, encontra-se a hipótese do réu que dilatar o julgamento da lide, por 

não arguir na sua resposta fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Será o 

réu condenado nas custas a partir do saneamento do processo e perderá, ainda que vencedor na 

causa, o direito a haver do vencido honorários advocatícios (artigo 22, do CPC). Nota-se 

claramente que o fato em si da vitória, nesse caso, não gera a imposição da obrigação de 

indenizar para a parte vencida. Isso porque quem deu causa ao atraso no julgamento da lide foi o 

próprio réu, ao deixar de alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Assim, tendo dado causa ao referido atraso, caberá ao requerido o pagamento das custas a partir 

do saneamento do processo, sendo-lhe, ainda, retirado o direito a honorários advocatícios. 

 

                                                           
771 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 423. 
772 O Projeto do Código de Processo Civil mantém as linhas mestras da atual sucumbência recíproca, disciplinando o 

instituto da seguinte forma: �Art. 88. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro 

responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários�. 
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 Conforme já mencionado anteriormente no item 3.3.3, supra, na hipótese do artigo 22, 

não se está diante de uma responsabilidade de cunho objetivo, sendo, ao contrário, �imposta pela 

sua negligência, ou falha, o que, de qualquer modo, pressupõe culpa�
773. 

 

 Cumpre salientar, igualmente, que �quando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto 

o processo sem julgar o mérito (art. 267, § 2º), o autor não poderá intentar de novo a ação, sem 

pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em que foi condenado� (artigo 28, do 

CPC). A doutrina faz menção expressa ao fato de que a remissão correta do dispositivo em 

questão não seria apenas ao § 2º do artigo 267, mas, sim, a todas as hipóteses em que o processo 

for extinto sem resolução do mérito. De toda sorte, versa referido artigo sobre a possibilidade de 

repropositura de ação, quando a anterior foi extinta sem resolução de mérito, mediante a condição 

de que o autor deposite a condenação referente às despesas e aos honorários advocatícios. �A 

falta deste pagamento ou depósito � requisito da petição inicial nesse caso � acarreta a aplicação 

do art. 284 e a outorga de prazo para o suprimento. Irrealizado, o juiz decretará nova extinção 

sem julgamento do mérito�
774-775. 

 

 Pode-se dizer que também é consequência da aplicação da teoria da causalidade aliada à 

teoria da sucumbência a previsão constante do artigo 23, do CPC, no sentido de que 

�concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem pelas despesas e 

honorários em proporção�. Ou seja, a parte vencida � teoria da sucumbência � quando for 

formada por um litisconsórcio, dividirá entre seus integrantes o valor das despesas e honorários 

em proporção. E assim é pelo fato de que todos os integrantes do litisconsórcio deram causa � 

teoria da causalidade � à lide, seja propondo-a, seja resistindo àquela proposta em face deles776. 

 

                                                           
773 CELSO AGRÍCOLA BARBI (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1999, p. 147). 
774 Conforme lição de ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO (in Código de Processo Civil interpretado: 
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 300). 
775 Não houve alteração substancial, nesse ponto, com a redação dada pelo Projeto do Novo CPC: �Art. 94. Quando, 
a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem resolver o mérito, o autor não poderá propor de novo a 

ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários em que foi condenado�. 
776 O Projeto do Novo CPC disciplina de forma idêntica a matéria: �Art. 89. Concorrendo diversos autores ou 
diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários�. 
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A importante questão de se perquirir se existe solidariedade entre os litisconsortes foi 

enfrentada por PONTES DE MIRANDA da seguinte forma: 

 

�O Código não estabeleceu a solidariedade processual. Dir-se-á: se os autores, os réus, 

condenados às custas, são credores ou devedores solidários, ou ex elege, a 
proporcionalidade processual seria impossível em muitos casos; de modo que o art. 23 

haveria de ser interpretado como se dissesse: �Salvos os casos de indivisibilidade ou de 

solidariedade, havendo pluralidade de partes vencidas, o juiz condená-las-á nas 

despesas em proporção ao que perderem�. De modo nenhum. A pretensão às despesas 

e a obrigação de pagar ou restituir despesas nada têm com a obrigação que foi objeto 

da demanda. O Código separou o que já estava separado. Para que a solidariedade 

existisse, seria preciso regra jurídica expressa, como acontece noutros sistemas 

jurídicos, ou que resultasse de situação processual específica�777. 
 

Em sentido contrário, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR sustenta que, �se na relação 

jurídica material os litisconsortes vencidos eram solidários, também deverão ser na sujeição à 

responsabilidade pelos gastos processuais do vencedor�778-779. 

 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO adota, como regra, a noção de que o artigo 23 do 

CPC afastou a responsabilidade solidária dos litisconsortes em relação ao custo do processo. 

Assevera, entretanto, que referida regra comportaria exceções, advindas do fato de a obrigação 

principal poder ser comum a todos os litisconsortes. Sustenta tal doutrinador que: 

 

�A mais ampla dessas ressalvas consiste em atribuir responsabilidade solidária por 

despesas em honorários aos autores ou réus vencidos, quando a obrigação for 

indivisível (CC, arts. 258 ss. e 314). (...) Nesses casos, se o direito ou a obrigação 

indivisível tiver mais de um titular, da incindibilidade do bem decorrerão a 

necessariedade e a unitariedade do litisconsórcio entre eles (...), integrando-se no 
passivo de todos, quando sucumbentes, as obrigações pelo custo do processo: sendo 

acessórias à obrigação principal, estas acompanham aquela em sua indivisibilidade�780. 
 

Concordamos com referido autor. A princípio, realmente não vislumbramos, como regra, 

a possibilidade de estender eventual solidariedade existente no direito material para fins de 

                                                           
777 Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I: arts. 1 a 45. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 424; destaques 
nossos. 
778 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 93. 
779 Idêntico é o entendimento de CELSO AGRÍCOLA BARBI (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: 
arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 152). 
780 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 665-666. 
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responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. A 

solidariedade, conforme cediço, deve estar prevista em lei ou em contrato
781. Todavia, se a 

obrigação for indivisível com mais de um titular, todos deverão responder pelas despesas do 

processo. 

 

 Convém assinalar que, como nos procedimentos de jurisdição voluntária, em regra
782, não 

existe lide, devendo as despesas ser adiantadas pelo requerente, mas rateadas entre todos os 

interessados (artigo 24, CPC). 

 

Solução similar dá o Código de Processo Civil à hipótese de se tratar de juízos divisórios, 

sem existência de litígio (artigo 25, do CPC). Nesse caso, os interessados pagarão as despesas 

proporcionalmente aos seus quinhões. Para essas hipóteses, a doutrina menciona a existência de 

outro princípio aplicável à espécie: o princípio do interesse, vez que, nesses casos, são 

insuficientes tanto o princípio da sucumbência quanto o da causalidade
783-784. 

 

 Quanto aos juízos divisórios, doutrina ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO 

que: 

 

�A justificativa legal deste posicionamento se funda na ideia de que qualquer 
condômino, a qualquer tempo, pode requerer a divisão mesmo sem uma previa 

resistência dos demais condôminos. Observe-se, contudo, que se houver contestação, 

na sentença o juiz condenará o vencido em honorários, mas com base no § 4º, do art. 

20, exatamente como aconteceria em qualquer outro procedimento, inclusive o 
demarcatório no qual a lei presume conflito�

785. 
 

                                                           
781 O Código Civil é claro ao preceituar que: �Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade 
das partes�. 
782 Lembra pertinentemente CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que não é sempre que inexistirá lide em processos 

de jurisdição voluntária, como, por exemplo, nas interdições. Nesses casos, o custo do processo deverá ser carreado a 

quem deu causa ao feito (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 670). 
783 Essa é a lição de YUSSEF SAID CAHALI (in Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1990, p. 40). 
784 Mencionadas soluções são mantidas pelo Projeto do Novo Código de Processo Civil: �Art. 90. Nos procedimentos 
não contenciosos, as despesas serão adiantadas pelo requerente, mas rateadas entre os interessados� e, ainda, �Art. 
91. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente aos seus 

quinhões�. 
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 Ainda como desdobramento da teoria da causalidade, prevê o Código de Processo Civil: 

 

�Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. 
 
§ 1º. Sendo parcial a desistência ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas 

despesas e honorários será proporcional à parte de que se desistiu ou que se 

reconheceu. 
 
§ 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão 

divididas igualmente�786. 
 

Adiante, prevê o Codex, em seu artigo 27, que �as despesas dos atos processuais, 

efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo 

vencido�787. 

 

O dispositivo ora analisado estabelece, a contrario sensu, a dispensa do depósito prévio 

das despesas requeridas pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública. No que tange à 

responsabilidade definitiva pelo pagamento de tais despesas, o vencido arcará com todas elas, 

inclusive as realizadas a requerimento dos referidos entes. �A norma apenas incide quando o MP 

e a Fazenda Pública não forem partes na causa. Sendo partes, devem arcar com as despesas 

necessárias à realização das provas, porque somente assim podem desincumbir-se do ônus da 

prova que o sistema impõe a todo e qualquer litigante�
788. 

 

Dessa sorte, tem cabimento essa previsão para a Fazenda Pública e para o Ministério 

Público, quando sua atuação ocorrer como mera atividade fiscalizadora. Quando tais órgãos 

                                                                                                                                                                                            
785 Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 

296. 
786 Referido dispositivo foi reproduzido no texto do Projeto do Novo CPC: �Art. 92. Se o processo terminar por 
desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou 

reconheceu. § 1º Sendo parcial a desistência ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos 
honorários será proporcional à parte de que se desistiu ou que se reconheceu. § 2º Havendo transação e nada tendo as 

partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente�. 
787 Nessa questão, em sendo aprovado o Projeto do Novo CPC, exceção importante será inserida, no que diz respeito 

às despesas periciais: "Art. 93. As despesas dos atos processuais efetuados a requerimento da Fazenda Pública serão 

pagas ao final pelo vencido, exceto as despesas periciais, que deverão ser pagas de plano por aquele que requerer a 
prova�. 
788 Conforme lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 205).  
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forem parte no feito, incidirá a regra geral prevista no artigo 20, do CPC, conforme lição de 

CELSO AGRÍCOLA BARBI
789. Assim, 

 

�ao dizer que as despesas dos atos requeridos por essas entidades serão pagas a final 

pelo vencido, a lei dispôs sobre os casos em que o Ministério Público intervém no 

processo como custos legis ou na defesa de incapaz, sem patrocinar causa alguma (...); 
e também sobre as intervenções da Fazenda nas raras hipóteses em que ela se 

manifesta em processos alheios, como no inventário (...)�
790-791-792. 

 

Note-se que há distinção entre o adiantamento das despesas pelo MP e pela Fazenda 

Pública e a responsabilidade definitiva pelo pagamento das mesmas despesas. O artigo 27 do 

CPC, portanto, dispõe sobre a dispensa do adiantamento das despesas por tais entes.  

 

Cumpre verificar, ainda, nessa seara, que �nenhum sujeito processual, sequer o Ministério 

Público ou a Fazenda, está dispensado de adiantar despesas relativas aos atos dos auxiliares 

eventuais da Justiça, que não são integrantes dos quadros do Poder Judiciário, não recebem pelos 

cofres públicos e são remunerados pelos atos que realizam�
793. 

 

 Estabelece, ainda, o diploma processual brasileiro que �as despesas dos atos, que forem 

adiados ou tiverem de repetir-se, ficarão a cargo da parte, do serventuário, do órgão do Ministério 

Público ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição� 

(artigo 29, do CPC). Esse caso demanda conduta culposa ou dolosa de quem adiou atos do 

processo, vez que a lei exige que tal adiamento ocorra �sem justo motivo�. Não se trata, pois, de 

responsabilidade de cunho objetivo. 

                                                           
789 Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 157-158. 
790 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 673). 
791 Em sentido contrário, ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO entende que, �ainda quando o MP se 

posicione no processo como autor da ação civil pública, não é seu o direito material que está em jogo, mas um direito 

cuja realização importa ao Estado e à sociedade como um todo. Por isso, mesmo que seja julgado improcedente o 
pedido, não haverá o MP, como instituição, de suportar qualquer condenação� (in Código de Processo Civil 

interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 3 ed. Barueri: Manole, 2011, p. 299). 
792 Ainda em sentido contrário, YUSSEF SAID CAHALI sustenta que o Ministério Público não se sujeita às regras 

da sucumbência processual (in Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 

162). 
793 Conforme doutrina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 663). 
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 Por sua vez, o artigo 31 do CPC preceitua que �as despesas dos atos manifestamente 

protelatórios, impertinentes ou supérfluos serão pagas pela parte que os tiver promovido ou 

praticado, quando impugnados pela outra�. Como bem assevera MOACYR AMARAL SANTOS, 

essa hipótese �trata-se de uma pena imposta à parte, pela culpa de promover ou praticar tais atos, 

com flagrante violação do princípio da lealdade processual�
794. Para a incidência na referida 

previsão legal, deverá a parte cumular dois requisitos: (i) que o fim protelatório, a impertinência 

ou a superfluidade sejam manifestos; (ii) que tenha havido impugnação do ato pela parte 

interessada795. Não se configura, portanto, em hipótese de responsabilidade objetiva. 

 

Ademais, �se o assistido ficar vencido, o assistente será condenado nas custas em 

proporção à atividade que houver exercido no processo� (artigo 32 do CPC). A doutrina 

acertadamente diferencia, para aplicação desse artigo, a assistência simples da litisconsorcial, 

sustentando incidir a referida regra apenas no primeiro caso. Em hipótese de assistência 

litisconsorcial, como o assistente assume o caráter de parte, pois o direito em discussão também 

lhe pertence, deve incidir o quanto disposto no artigo 23, que trata, conforme analisado, da 

responsabilidade dos litisconsortes796-797. 

 

Esse é, em síntese, o regramento existente quanto à responsabilidade definitiva pelo 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 

 

Outrossim, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO faz importantes ressalvas quanto à 

sistemática acima analisada referente tanto à �responsabilidade provisória� quanto à 

responsabilidade definitiva: 

 

                                                           
794 Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 313. 
795 CELSO AGRÍCOLA BARBI (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1999, p. 163). 
796 Nesse sentido é a doutrina de CELSO AGRÍCOLA BARBI (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: 
arts. 1 a 153. 10 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 147). 
797 Idêntico é o teor do disposto no Projeto do CPC: �Art. 96. Se o assistido ficar vencido, o assistente será 

condenado nas custas em proporção à atividade que houver exercido no processo�. 
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�Não há paralelismo absoluto entre as hipóteses em que se dispensa o adiantamento de 

custas e aquelas em que o causador do processo é isento da obrigação final. Há casos 

em que nada se adianta e nada se paga afinal, como são os processos das ações 

coletivas em geral; mas há também hipóteses em que se dispensa o adiantamento mas o 

vencido será condenado afinal. O que não pode haver, por ser absurdo, é a exigência de 

adiantamentos àqueles que de antemão já se saiba que nada pagarão, ainda quando 

vencidos�798. 
 

De toda sorte, como bem asseverado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, �qualquer 

que seja a natureza principal da sentença � condenatória, declaratória ou constitutiva �, conterá 

sempre uma parcela de condenação, como efeito obrigatório da sucumbência. Nessa parte 

formará, portanto, um título executivo em favor do que ganhou a causa�
799. 

 

Aplica-se igualmente ao processo cautelar800, mesmo sendo de se pontuar que inúmeras 

vezes, não se utilizando da melhor técnica, o juiz profere apenas uma sentença, em sede do 

processo principal, deixando de manifestar-se expressamente quanto aos custos do processo 

cautelar. 

 

Já no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, o juiz fixa os honorários 

ao despachar a inicial ou quando da primeira decisão lançada nessa fase, respectivamente. Quanto 

à execução de título extrajudicial, há expressa previsão de que �no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade� (parágrafo único do art. 652-

A, CPC). Por óbvio que, se houver oposição à execução, novo custo processual se formará, 

inclusive no que pertine aos honorários advocatícios. 

 

Um último apontamento merece ser feito: a execução de despesas processuais e 

honorários advocatícios dar-se-á nos próprios autos da ação em que foram os mesmos fixados.  

 

                                                           
798 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 671-672. 
799 Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 92. 
800 Ver, a respeito dos honorários advocatícios fixados em medidas cautelares, artigo de autoria de BRUNO 

VASCONCELOS CARRILHO LOPES (in Honorários advocatícios nas medidas cautelares. In: Donaldo Armelin 
(coord.). Tutelas de urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 

2010, p. 205-212). 
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 Especificamente sobre a forma de cobrança dos honorários advocatícios contratuais, 

doutrina CASSIO SCARPINELLA BUENO que: 

 

�não há nenhuma exigência legal para que a execução dos honorários contratuais se 

realize por meio de �processo autônomo�. É dizer: no mesmo processo onde tenha 

atuado o advogado, poderá ele valer-se da atuação jurisdicional com vistas a perseguir 

o seu crédito, satisfazendo o seu direito�801. 
 

De toda sorte, no que tange às despesas processuais e aos honorários advocatícios, não há 

qualquer necessidade de propositura de autos apartados para que se proceda à sua execução. 

 

 

3.3.4. Honorários advocatícios 

 

 Passa-se, pois, à análise do tratamento dado pelo Código de Processo Civil aos honorários 

advocatícios, que, conforme defendido anteriormente, destaca-se da noção de despesa processual, 

em virtude de efetivamente possuir regime diferenciado em diversas questões. 

 

 

3.3.4.1. Responsabilidade pelos honorários contratuais e sucumbenciais 

 

 No tópico referente à terminologia (item 3.3.1.3, supra), conceituamos os honorários 

advocatícios como a remuneração havida para os advogados em troca da prestação de seus 

serviços técnicos. Aduzimos, ainda, que tal remuneração poderia ser analisada de duas 

perspectivas: (i) a contratação havida entre advogado e cliente, e (ii) a verba a ser paga pelo 

sucumbente ao patrono da parte contrária no processo. Na primeira hipótese, tratar-se-ia a 

remuneração de honorários contratuais, enquanto a segunda configurar-se-ia em honorários de 

sucumbência. 

 

                                                           
801 A natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais. In: Donaldo Armelin (coord.). Tutelas de 
urgência e cautelares: estudos em homenagem a Ovídio Baptista da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 214. 
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 Tal noção advém do quanto previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), que em 

seu artigo 22 preceitua: �A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionais, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência�. 

 
 Fixadas referidas premissas, cumpre perquirir como deve ser tratada a questão referente à 

responsabilidade definitiva pelo pagamento dos valores devidos a título de honorários 

advocatícios, uma vez que, como também já analisado, não há que se falar em adiantamento da 

referida verba. 

 

 Dúvidas não pairam quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

sucumbenciais. Isso porque o artigo 20, caput, do CPC, é claro no sentido de que �a sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios�. Em regra, portanto, caberá ao vencido � ou a quem a legislação expressamente 

tenha atribuído tal obrigação � o pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juiz, com 

os temperamentos legais já estudados anteriormente (item 3.3.3.2, supra). Todas as nuances da 

referida fixação serão analisadas do item 3.3.4.2, infra. 

 

 Questão de extremada relevância advém da análise da possibilidade de impor ao vencido 

não só os honorários de sucumbência, mas também os honorários contratualmente firmados entre 

parte vencedora e seu advogado. 

 

 Doutrina e jurisprudência se dividem ao avaliar mencionada questão. Parte defende que 

não se pode falar na atribuição de tal encargo para o vencido na disputa judicial, pelo fato de esse 

não haver participado das negociações realizadas em contratação exclusivamente particular; outra 

corrente, por sua vez, vislumbra a imperiosidade do ressarcimento, em atendimento ao princípio 

da restituição integral. 

 

A primeira corrente, portanto, defende que não pode o vencido na demanda judicial ser 

obrigado a ressarcir o vencedor por quantias desembolsadas para a contratação de cunho 

estritamente particular de seu advogado. 
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Nesse sentido é o entendimento de grande parte da jurisprudência de nossos Tribunais. 

Confira-se: 

  
�INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) Indenização requerida com 

fundamento na contratação de advogado para a propositura da demanda. A parte 
sucumbente não pode ressarcir os honorários advocatícios contratuais despendidos pelo 

vencedor, porque decorrentes de avença estritamente particular. Recurso parcialmente 

provido�802. 
  
�Ação declaratória de indébito c.c pedido de reparação por danos materiais e morais � 
(...) Pretensão de ressarcimento do gasto com os honorários advocatícios contratuais - 
Não cabimento - Dano moral demonstrado, com indenização fixada no valor 

correspondente a cinco salários mínimos - Sentença parcialmente reformada - Recursos 
parcialmente providos�803. 
 
�A falta de entrega do imóvel em prazo prolongado (cerca de doze anos da data de 

celebração do contrato), mesmo após a quitação, evidencia a inadimplemento da 

"cooperativa" - Publicidade enganosa e práticas abusivas � (...) Inviável a condenação 

da requerida a ressarcir honorários advocatícios contratuais, pois tal parte é estranha à 

relação jurídica cliente-advogado - Redução da verba indenizatória, fixada a título de 

danos morais, para 30 (trinta) salários mínimos - Recurso parcialmente provido�804. 
  

 No Superior Tribunal de Justiça, também podem ser localizados defensores da referida 

corrente, aduzindo que �a simples contratação de advogado para o ajuizamento de reclamatória 

trabalhista não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais�
805. 

 

Ou seja, parte da jurisprudência entende que não pode a parte vencida ser condenada ao 

ressarcimento de danos emergentes decorrentes da contratação de cunho particular do advogado 

da parte vencedora, vez que referida relação jurídica é estranha às partes contratantes. 

 

Aduz, ainda, referida corrente que: 

 

                                                           
802 TJSP, Apelação 0015075-80.2009.8.26.0320, Des. Relator Carlos Alberto Garbi, 26ª Câmara de Direito Privado, 

j. 01.03.2011. 
803 TJSP, Apelação 9290130-21.2008.8.26.0000, Des. Relator Manoel Justino Bezerra Filho, 35ª Câmara de Direito 

Privado, j. 21.02.2011. 
804 TJSP, Apelação 990.10.159659-8, Des. Relator Beretta da Silveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2011. 
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�os honorários advocatícios contratados pela parte que ajuíza a ação não integram a 

relação jurídica estabelecida entre autora e ré, porque para isso já basta a sucumbência 

do artigo 20 do CPC, ou seja, referida condenação do ônus da sucumbência já tem 

como premissa remunerar o advogado da parte vencedora, caracterizando bis in idem 

impor ao vencido, também, a verba livremente contratada�
806. 

 

Há outros que defendem tal corrente com base no seguinte entendimento: 

 

�Prestação de Serviços. Declaratória. Pleito do autor voltado ao ressarcimento de danos 

materiais, decorrentes de contratação de advogado para ajuizar a presente ação. Dano 

remoto. Consequência indireta do ato culposo que não gera o dever de indenizar. 

Afastamento da cominação�
807. 

  

 De outro lado, a controvérsia referente à integração ou não dos honorários advocatícios 

contratuais nos valores devidos a título de reparação do dano processual vem sendo objeto de 

recentes análises pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdãos de relatoria da Ministra Nancy 

Andrighi, defensora da corrente que vislumbra tal possibilidade. 

 

 Em acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatou a Ministra o 

seguinte entendimento: 

 
�DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO CIVIL. 

(...) 
 
4. Os honorários convencionais integram o valor devido a título de perdas e danos, nos 

termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 
 
5. O pagamento dos honorários extrajudiciais como parcela integrante das perdas e 

danos também é devido pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, diante da 

incidência dos princípios do acesso à justiça e da restituição integral dos danos e dos 

arts. 389, 395 e 404 do CC/02, que podem ser aplicados subsidiariamente no âmbito 

dos contratos trabalhistas, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da CLT�
808. 

 

                                                                                                                                                                                            
805 AgRg no REsp 1155527/MG, Rel. João Otávio de Noronha, j. 14.04.2011. 
806 TJSP, Apelação 9083976-39.2006.8.26.0000, Des. Lígia Araújo Bisogni, Voto vencido, 14ª Câmara de Direito 

Privado, j. 24.08.2011. 
807 TJSP, Apelação 9206882-60.2008.8.26.0000, Des. Relator Rocha de Souza, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 
21.07.2011. 
808 REsp 1027797/MG, j. 14.06.2011. 
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 Alguns meses após referida decisão, outra foi lançada, da mesma relatoria da Ministra 

Nancy Andrighi, em que restava esclarecida a amplitude pretendida pela relatora ao quanto já 

havia sido pontuado anteriormente. Segue ementa do mencionado acórdão: 

 
�CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. 

PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL. 
 
1. Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra 
parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e 

danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. 
 
2. Recurso especial a que se nega provimento�809. 

 

 No voto lançado pela ministra, o entendimento de cabimento de cobrança da parte vencida 

pelos honorários despendidos pela vencedora com seu advogado é calcado nos preceitos do 

Código Civil. Esses determinam expressamente que os honorários advocatícios integram os 

valores devidos a título de reparação por perdas e danos. E continua a Ministra Relatora: 

 
�Os honorários mencionados pelos referidos artigos são os honorários contratuais, pois 

os sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em 

decréscimo patrimonial do vencedor da demanda. Assim, como os honorários 

convencionais são retirados do patrimônio da parte lesada � para que haja reparação 

integral do dano sofrido � aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores 
despendidos com os honorários contratuais. 
 
Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da 
justiça�. 

 

 Ao final, esclarece a Relatora a amplitude dos referidos preceitos: 

 
�Por fim, para evitar interpretações equivocadas da presente decisão, cumpre 

esclarecer que, embora os honorários convencionai componham os valores devidos 

pelas perdas e danos, o valor cobrado pela atuação do advogado não pode ser abusivo. 

Destarte, se o valor dos honorários contratuais for exorbitante, o juiz poderá, 

analisando as peculiaridades do caso concreto, arbitrar outro valor, podendo utilizar 
como parâmetro a tabela de honorários da OAB�. 

 

                                                           
809 REsp 1134725/MG, DJe 23.02.2011. 
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 Ademais, salienta a Relatora, tal redução deve ser objeto de expresso pedido da parte, não 

podendo o juiz minorar o valor dos honorários contratuais sem o requerimento da parte 

interessada. 

 

 Com respeito ao posicionamento esposado pela primeira corrente, filiamo-nos à corrente 

que vislumbra ser possível atribuir ao causador da demanda a obrigação de arcar tanto com os 

honorários de sucumbência quanto com os contratuais. 

 

 O primeiro apontamento que merece ser feito refere-se à inexistência de bis in idem em 

detrimento do vencido no processo. Não vislumbramos duplicidade de condenação do vencido 

em honorários de sucumbência e contratuais, posto que são verbas de natureza distintas
810. 

Enquanto a primeira tem fulcro no fato objetivo da causalidade processual, a segunda se 

fundamenta no contrato firmado entre vencedor e advogado. 

 

Assim, são verbas que devem ser atribuídas ao vencido em virtude de fatos geradores 

diversos: enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da derrota no processo (em regra, art. 

20 do CPC), os honorários contratuais decorrem de disposições expressas do Código Civil, que 

preceituam o princípio da restituição integral, inclusive quanto aos honorários advocatícios (arts. 

389, 395 e 404 do CC). 

 

 Com efeito, preceitua o Código Civil: 

 
�Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado�. 
 
�Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 

atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado�. 
 

                                                           
810 No mesmo sentido: �Possibilidade de condenação da ré inadimplente ao pagamento dos honorários contratuais 

pactuados entre o autor e seu patrono � Inexistência de prejuízo quanto aos honorários processuais, cuja natureza é 

diversa� (TJSP, Apelação 990.10.199880-7, Des. Relator Francisco Loureiro, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 
24.06.10; destaque nosso). 
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�Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas 
com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 

abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena 

convencional�. 
 

 Outrossim, entendemos correto o entendimento esposado pela Ministra Nancy Andrighi 

nos acórdãos por ela relatados, no sentido de que os honorários mencionados nos citados 

dispositivos são os contratuais. Não faria sentido a existência de dispositivos legais disciplinando 

em duplicidade a mesma matéria, ou seja, tanto o artigo 20 do CPC � que inequivocamente trata 

dos honorários de sucumbência � quanto os referidos artigos fazerem-no também. 

 

Não se olvide, ainda, de que os honorários sucumbenciais, pelo fato de serem revertidos 

ao advogado, não representam decréscimo patrimonial ao vencedor. Somente diante dessa 

interpretação, portanto, faz sentido o quanto disposto nos dispositivos acima citados. 

 

 O posicionamento defendido pela Ministra Nancy Andrighi, nos acórdãos ora analisados, 

vem alterando drasticamente o sentido dos julgados proferidos pelos Tribunais Estaduais e 

Federais. 

 

 Nesse sentido, observem-se os seguintes julgados, recentemente proferidos, em que é 

citado expressamente o precedente do Superior Tribunal de Justiça: 

 

�Há, também, de parte da autora, pedido de ressarcimento por danos materiais 
decorrentes da contratação de causídico para o ajuizamento da presente demanda (...). 

Tal pleito, igualmente, comporta provimento, em homenagem ao princípio da 

reparação integral, uma vez que o ato ilícito culposo praticado pela ré foi o estopim 
para o aforamento desta, sendo imperiosa a contratação de representante 

processual�811. 
 

 E ainda: 

 

�Honorários contratuais. Cabe observar que a mera condenação no pagamento dos 

honorários advocatícios de sucumbência não recompõe integralmente o dano 

                                                           
811 TJSP, Apelação 9226496-22.2006.8.26.0000, Des. Relator Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito 

Privado, j. 10.08.2011. 
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experimentado pelo autor, visto que, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906, de 4.7.1994 

(Estatuto da Advocacia), a verba de sucumbência pertence, exclusivamente, ao 

advogado. 
 
Assim, à luz do art. 402 do Código Civil, a reparação dos danos deve ser feita de forma 
ampla, a permitir a restauração do �status quo� anterior ao ato ilícito, tendo o autor 

direito ao ressarcimento da quantia despendida com os honorários contratuais�
812. 

 

 Afastamos, ainda, a alegação da corrente contrária no sentido de que não haveria que se 

falar em ressarcimento dos honorários sucumbenciais pelo fato de se configurarem como 

contratação de cunho particular. Trata-se, no entanto, de expressa disciplina legal, e essa 

fundamentação não tem o condão de afastar a incidência dos dispositivos do Código Civil. 

 

 O mesmo se diga quanto à alegação de que se trataria de dano indireto, o qual, segundo 

nosso ordenamento, não é indenizável. Essa fundamentação igualmente não elide a aplicação da 

expressa previsão legal que ordena o ressarcimento dos honorários contratuais. 

 

 Nesse sentido, ao analisar a questão ora enfrentada, pode surgir um questionamento 

natural: os dispositivos legais citados que dão base para o entendimento ora defendido estariam 

restritos a demandas em que houvesse descumprimento de obrigação (art. 389 do CC), mora do 

devedor (art. 395 do CC) ou obrigação de pagamento em dinheiro (art. 404 do CC)? Ou seja, 

somente em demandas com referidos objetos poder-se-ia chegar à conclusão de que os honorários 

contratuais são devidos pelo sucumbente? 

 

Entendemos que a resposta é veementemente negativa. Nos termos do quanto já analisado 

anteriormente, qualquer que seja a natureza principal da sentença � condenatória, declaratória ou 

constitutiva �, sempre haverá uma parcela de condenação, consubstanciada nas despesas 

processuais e honorários advocatícios. Essa parcela de condenação é suficiente para se entender 

pela aplicação dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, independentemente da natureza 

da demanda, posto que a condenação em despesas e honorários se configura como obrigação de 

pagamento em dinheiro. 

                                                           
812 TJSP, Apelação 9165149-90.2003.8.26.0000, Des. Relator Sérgio Shimura, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 
10.08.2011. 
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Um último apontamento merece ser feito: o entendimento ora defendido não pode ser 

aplicado para as despesas advindas da contratação extrajudicial de outros profissionais, tais como 

engenheiros, arquitetos etc., em serviços como confecção de laudos paralelos. Para a 

remuneração oriunda das referidas atividades não produzidas em juízo, não há qualquer previsão 

legal que ordene o respectivo ressarcimento pelo sucumbente. Ademais, como já mencionado no 

item 3.3.1.1, supra, tais verbas não integram o conceito de despesas processuais, não podendo 

igualmente ser ressarcidas sob tal nomenclatura. 

 

Difere-se, portanto, o regime de reembolso dos honorários contratuais � mesmo sendo 

contratação de cunho particular � daquelas verbas oriundas de outras contratações 

extraprocessuais. Isso porque, enquanto a primeira remuneração é expressamente capitulada, a 

segunda não o é, não se enquadrando, ainda, como despesa processual. 

 

 Entendemos, portanto, que o Código Civil preceitua de forma expressa que os honorários 

contratuais estabelecidos para o advogado da parte vencedora integram os valores devidos a título 

de reparação de danos, devendo, pois, ser reembolsados pela parte vencida. 

 

 

3.3.4.2. Fixação dos honorários 

 

 Os honorários de sucumbência são fixados pelo juiz de acordo com as regras estabelecidas 

no artigo 20, parágrafos 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

 

 A regra geral fundamental quanto à fixação dos honorários advocatícios é estipulada no 

parágrafo 3º, do artigo 20: 

 

�§ 3º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo 

de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: 
 
a) o grau de zelo do profissional; 
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b) o lugar de prestação do serviço; 
 
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço�. 
 

 Referido dispositivo legal prevê os elementos qualitativos que deverão compor a 

formação do convencimento do juiz para que sejam arbitrados corretamente os honorários 

advocatícios devidos pelo sucumbente. São eles, pois, o zelo do profissional, o lugar de prestação 

do serviço � quando for necessária a prestação do serviço em comarcas diversas daquela em que 

atua o profissional � e, por fim, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o 

tempo exigido para seu serviço � o que pode indicar maior ou menor complexidade do litígio. 

 

 Trata-se de regra que incide nas ações de cunho condenatório, prevendo que a 

remuneração do advogado deverá ser estabelecida entre o percentual de dez e vinte por cento da 

condenação. Tal norma aplica-se às hipóteses em que a ação é julgada procedente, vez que, nas 

improcedentes, os honorários costumam ter por base o valor da causa dado pelo autor ou fixado 

pelo juiz813. 

 

 No entanto, alerta CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO que: 

 

�Não constitui legítima base de cálculo dos honorários da sucumbência o valor dado à 

causa pelo autor, ou retificado pelo juiz (...). Nem mesmo quando a ação condenatória 

é julgada improcedente será legítimo esse critério, porque conduz a beneficiar o autor 

com infração da garantia constitucional da igualdade entre as partes: se o réu pagaria 

honorários calculados sobre todo o valor devido, não é isonômico condenar o autor 

com base no valor da causa, que ordinariamente é muito menor�
814. 

 

 É de se notar, porém, que o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou o regramento 

referente aos honorários fixados com base no valor da causa: �arbitrados os honorários 

advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do 

respectivo ajuizamento� (Súmula 14). 

 

                                                           
813 MOACYR AMARAL SANTOS (in Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 2, 23 ed., São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 315-316). 
814 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 682. 
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 Já nas ações de cunho não condenatório, entende-se que a base de cálculo para a 

incidência dos honorários advocatícios é o valor da causa
815-816. 

 

 De toda sorte, �em qualquer hipótese, o percentual incidirá sobre o total a pagar, corrigido 

e acrescido de eventuais acréscimos, como juros, multas, etc.�
817. 

 

 O Diploma Processual prevê, ainda, que �nas causas de pequeno valor, nas de valor 

inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 

execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do 

juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior� (art. 20, § 4º, CPC). 

 

 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO aduz que os juízos de equidade consistem em uma 

relativa liberdade de julgamento, sendo decisões não pautadas por regras estritas de direito. 

Todavia, mesmo sendo vagas, as noções a serem utilizadas pelo juiz não podem se afastar da 

relação que o valor dos honorários deve guardar com o valor do benefício econômico havido pelo 

vencedor818. Relevante mencionar que fixar honorários por equidade não significa modicidade
819. 

 

 Apesar de o mencionado dispositivo legal desvincular necessariamente a fixação dos 

honorários do parâmetro de dez a vinte por cento, previsto no parágrafo terceiro, do artigo 20, do 

CPC, nada impede que o juiz, utilizando-se de sua apreciação equitativa, venha a entender pela 

utilização dos referidos parâmetros. Não se configura, pois, em vedação à utilização do quanto 

previsto no parágrafo anterior, do mesmo artigo. 

 

                                                           
815 HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (in Curso de direito processual civil. v. I. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 97). 
816 Idêntica é a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI (in Comentários ao Código de Processo Civil. v. I: arts. 1 a 
153. 10 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 138). 
817 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 682). 
818 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 683. 
819 Conforme entendimento de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 193). 
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Concordamos com a crítica tecida por NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY, no que se refere à forma de condenação da Fazenda Pública em honorários 

advocatícios: 

 

�A condenação da Fazenda Pública, em percentual inferior a 10% dos honorários, 

caracteriza ofensa ao princípio da isonomia (CF 5º, caput) por tratar litigantes iguais 
com desigualdade. (...) Os litigantes tiveram despesas com advogado, de sorte que 
devem ser ressarcidos de forma igualitária. Isto porque a Fazenda, se vencedora em 

ação condenatória, teria a seu favor honorários entre 10% e 20%. Na parte em que 

discrimina a Fazenda Pública, a norma é inconstitucional�
820. 

 

 De mais a mais, �o critério para a aplicação ou não-aplicação dos limites estabelecidos no 

§ 3º do art. 20 é sempre este: existência ou inexistência de uma base de cálculo já estabelecida em 

dinheiro ou suscetível de liquidação�
821. 

 

Por fim, o artigo 20, § 5º, do CPC, preceitua que 

 

�nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a 

soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda 

correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também 

mensalmente, na forma do § 2º do referido art. 602, inclusive em consignação na folha 

de pagamentos do devedor�. 
 

 Restringe-se referida norma às indenizações por ato ilícito contra pessoa, na hipótese de a 

condenação se dar na forma de alimentos. �Quando não for sendo constituído capital algum, o 

cálculo será feito com base na soma das prestações vencidas com o de doze vincendas (art. 475-

Q, § 2º) � critério esse que tem apoio no disposto no art. 260 do Código de Processo Civil. Tal 

dispositivo (...) conduz ao razoável dimensionamento de um valor que, não fosse ele aplicado, 

seria difícil de determinar e poderia conduzir a exageros�
822. 

 

                                                           
820 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, 

p. 193. 
821 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 686). 
822 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 683-684). 
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 Fixadas as referidas premissas, que são decorrência do texto legal, outras situações 

existem às quais doutrina e jurisprudência acabam por conferir tratamento diferenciado, em 

decorrência das peculiaridades que as cercam. 

 

 É assim que se entende não caber fixação de honorários advocatícios em sede de mandado 

de segurança (Súmula 512, STF). O mesmo se diga quanto às ações populares, cuja previsão 

constitucional preceitua que o autor ficará isento de custas judiciais e do ônus sucumbencial, 

salvo comprovada má-fé (artigo 5º, LXXIII, do CF). 

 

 O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, �em embargos 

de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios� 

(Súmula 303). 

 

 Por fim, merece destaque o fato de que o advogado tem direito autônomo para postular o 

cumprimento da verba honorária, nos exatos termos do artigo 23, do Estatuto da Advocacia. No 

entanto, conforme bem se deixou pontuado no seguinte julgado: 

 

�o direito autônomo conferido pela Lei 8.906/94 ao advogado, para que possa executar 

os honorários sucumbenciais devidos pela parte contrária, não implica legitimidade 

exclusiva do procurador para buscar tal recebimento, podendo ser a verba executada 
em nome da parte vencedora, já que inexiste qualquer impedimento legal nesse 

sentido, mormente se os patronos do exequente são os mesmos que atuaram nas 

diversas fases processuais, acentuando-se que somente o próprio profissional poderia 

questionar tal postulação, o que, não tendo sido feito, deduz-se que concorda com a 
cobrança da aludida verba nos moldes em que fora pleiteada�

823. 
 

 A jurisprudência, portanto, não tem imposto impedimentos na execução das verbas 

referentes aos honorários em nome do constituinte do advogado, mesmo tratando-se tal verba de 

direito autônomo do patrono
824. 

                                                           
823 TJMG, Ac. 2.0000.00.339652-5/000. Rel. Des. Jurema Miranda, j. 27.06.2001. 
824 O anteprojeto do Novo Código de Processo Civil disciplina com minúcias o tratamento que deve ser dado pelo 

juiz para a fixação dos honorários sucumbenciais: �Art. 87. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 
advogado do vencedor. § 1º A verba honorária de que trata o caput será devida também no pedido contraposto, no 

cumprimento de sentença, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2º Os 

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito, do benefício ou da vantagem econômica obtidos, conforme o caso, atendidos: I � o grau de zelo do 
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           3.3.5. Tratamento dispensado pelo direito estrangeiro às despesas processuais e 

honorários advocatícios 

 
 A sucumbência, como assevera CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, �é o critério 

adotado nas legislações em geral, apoiado na premissa de que a vitória processual de quem tem 

razão deixaria de ser integral quando ele tivesse de suportar gastos para vencer�825. 

 

Quanto ao direito francês, doutrina YUSSEF SAID CAHALI que, apesar de informado 

no princípio puro da sucumbência, é o mesmo temperado: 

 

�pela compensação das despesas da lide entre cônjuges, parentes ou afins, e pela 

atribuição ao juiz do poder de compensar as despesas no caso de sucumbência 

recíproca�
826. 

 

                                                                                                                                                                                            
profissional; II � o lugar de prestação do serviço; III � a natureza e a importância da causa; IV � o trabalho realizado 
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os 

honorários serão fixados dentro seguintes percentuais, observando os referenciais do § 2º: I � mínimo de dez e 
máximo de vinte por cento nas ações de até duzentos salários mínimos; II � mínimo de oito e máximo de dez por 

cento nas ações acima de duzentos até dois mil salários mínimos; III � mínimo de cinco e máximo de oito por cento 

nas ações acima de dois mil até vinte mil salários mínimos; IV � mínimo de três e máximo de cinco por cento nas 

ações acima de vinte mil até cem mil salários mínimos; V � mínimo de um e máximo de três por cento nas ações 

acima de cem mil salários mínimos. § 4º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito, o benefício ou a 

vantagem econômica, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios em atenção ao disposto no § 2º. § 5º Nas 

ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações 

vencidas com mais doze prestações vincendas. § 6º Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por 

quem deu causa ao processo. § 7º A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba 

honorária advocatícia, observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º e o limite total de vinte e cinco por cento para a fase 

de conhecimento. § 8º Os honorários referidos no § 7º são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, 

inclusive as do art. 80. § 9º As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados 

improcedentes, bem como em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal, para 

todos os efeitos legais. § 10. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os 

mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de 

sucumbência parcial. § 11. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe cabem seja efetuado 
em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se também a essa hipótese o 

disposto no § 10. § 12. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios incidem a partir da data do pedido de 

cumprimento da decisão que os arbitrou. § 13. Os honorários também serão devidos nos casos em que o advogado 

atuar em causa própria�. 
825 Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6 ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 666. 
826 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 29. 
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 Ainda sobre referido ordenamento jurídico, entende VITO ANTONIO BOCCUZZI 

NETO que: 

 

�o Direito Francês inclina-se para uma concepção civilista da condenação nas 

despesas processuais, no sentido de que representa um ressarcimento dos danos e 
prejuízos causados ao vencedor do litígio. Além disso, considera o aspecto 

subjetivo da conduta da parte, limitando a ver como sujeito sancionável aquele 

que promoveu a ação injustamente ou que se defendeu de uma pretensão injusta. 
 
Portanto, trata-se de aplicar a teoria da responsabilidade civil subjetiva, tendo 
sendo por premissa que o vencido na demanda age culposamente, por ter 
impetrado ação descabida ou por ter resistido indevidamente a uma pretensão 

vitoriosa�827. 
 

 Também calcado na responsabilidade subjetiva das despesas processuais é o ordenamento 

jurídico uruguaio, no qual não se fala em reparação por despesas se a parte não demonstrar dolo 

ou ao menos culpa pela instauração do processo
828. 

 

 Especificamente no que concerne ao sistema alemão, FERNANDO LUSO SOARES 

doutrina que: 

 

�De um modo geral, a doutrina alemã sustenta o caráter substantivo da 

condenação em custas. Ainda que assente num acto de natureza processual, como 

é o caso da respectiva sentença (condenatória) � acto esse que pertence, aliás, ao 

domínio do direito público � os processualistas germânicos entendem que a 

obrigação constituída pela condenação é, em si mesma, meramente civil. 

Portanto, a obrigação de reembolso das custas será tanto de direito privado como 
o são todas as obrigações civis criadas através de decisão judicial�

829. 
 

 Tratando, pois, a obrigação de reembolso das custas como eminentemente de direito 

privado, o Direito Germânico também aplica a teoria da sucumbência, �independentemente do 

comportamento das partes, ou seja, a regra fundamental é de que a parte vencida seja condenada 

                                                           
827 Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o princípio da causalidade � crítica à teoria da 

sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito 
Processual Civil), p. 17. 
828 Conforme noticia ADOLFO ALVARADO VELLOSO (in Lecciones de derecho procesal civil. Buenos Aires: La 
Ley, 2010, p. 599). 
829 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 82. 
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nas despesas do processo, devendo reembolsar o vencedor, salvo se houver sucumbência 

recíproca, hipótese que se admite compensação�830. 

 

 Traz, todavia, a legislação germânica uma série de exceções, �como aquela relativa à 

aquisição do direito pelo autor, mas não comunicada oportunamente ao vencido antes da defesa; à 

proposição tardia dos meios de ataque ou de defesa, e aquela responsabilidade do vencedor de 

cada ato processual revelado inútil para a decisão final, imputada ao vencedor, e não ao 

vencido�831. 

  

 No que tange ao direito italiano, TÉRCIO CHIAVASSA tece comparações entre o 

regramento das despesas processuais e dos danos originados no processo: 

 

�Interessante notar que o legislador processual italiano trata de forma diversa a 

responsabilidade da parte pelas despesas do processo e a responsabilidade pelos 
danos causados no processo. Ao contrário daquela, que é objetiva e imposta ao 

perdedor pela sucumbência, a responsabilidade pelos danos é subjetiva e somente 

deverá ser ressarcida na hipótese de efetiva demonstração de que a parte agiu sem a 

normal prudência�
832. 

 

 FERNANDO LUSO SOARES informa, ainda no que tange ao referido ordenamento 

jurídico, que: 

 

�os gastos processuais são irrepetíveis. Só quando qualquer das partes infringe os 

deveres de lealdade e probidade consagrados no artigo 88º do Códice di 

Procedura Civile (ou seja, em casos de responsabilidade processual agravada) 
pode o juiz, independentemente de vencimento, condenar uma das partes a 
reembolsar todas as custas, incluindo as irrepetíveis que o processo haja originado 

à contra-parte (artigo 92º, do mesmo diploma)�
833. 

 

                                                           
830 VITO ANTONIO BOCCUZZI NETO (in Responsabilidade pelas despesas e eventuais danos do processo e o 

princípio da causalidade � crítica à teoria da sucumbência. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2003. (Dissertação, Mestrado em Direito Processual Civil), p. 16). 
831 YUSSEF SAID CAHALI (in Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 

p. 29). 
832 Tutelas de urgência cassadas: a recomposição do dano. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 243-244; destaques 
nossos. 
833 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 31-32. 
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 Ademais, da mesma forma que no direito brasileiro, também na Itália entende-se como 

desnecessária a formulação expressa de pedido de condenação do vencido em despesas 

processuais e honorários advocatícios, para que o julgador proceda à mencionada condenação. 

 

Apesar de o direito italiano ter notoriamente sofrido influências da escola dominada pelo 

pensamento de Chiovenda, YUSSEF SAID CAHALI dá notícias que: 

 

�Não se pode dizer que o novo Código de Processo (...) tenha adotado um sistema 

uniforme: o critério da sucumbência, enunciado no § 1º do art. 91 (com extensão da 

condenação em juízo que define a competência), é limitado e corrigido pela faculdade 

concedida ao juiz de condenar a parte vencedora nas despesas excessivas ou supérfluas 

a que tiver dado causa; e ao reembolso das despesas que, embora não repetíveis, 

representem prejuízo causado à parte vencedora, desde que envolvendo violação do 

dever de lealdade e probidade (arts. 88 e 92, n. 1); enfim, admitindo a compensação 

das despesas não só no caso de recíproca sucumbência, como, também segundo a 

fórmula do giusti motivi�
834. 

 

 Dessa forma, até mesmo no direito italiano, a teoria da sucumbência comporta limitações 

e especificidades, não se podendo falar em aplicação absoluta de seus preceitos. 

 

 Quanto ao direito argentino, ADOLFO ALVARADO VELLOSO aduz que a respectiva 

legislação contém: 

 

�como principio general en materia de costas un sistema basado en el hecho objetivo 
de la derrota, que admite excepciones: �la parte vencida en el juicio deberá pagar todos 

los gastos de la parte contraria, aún cuando no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el 
juez podrá eximir o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre 

que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de 

nulidad�835. 
 

 No mesmo sentido, EDUARDO ABEL FERNÁNDEZ doutrina que a legislação 

argentina: 

 

�consagra, como regla general, el principio objetivo de la condena en costas por el 

vencimiento, más allá de la buena o mala de del litigante vencido. Su finalidad es que 

                                                           
834 Honorários advocatícios. 2 ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 30. 
835 Lecciones de derecho procesal civil. Buenos Aires: La Ley, 2010, p. 601. 
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al vencedor no debe inferirle menoscabo patrimonial alguno la necesidad en que ha 
sido puesto de litigar para obtener el reconocimiento y declaración de su derecho, ya 

que no puede negarse que el litigante vencido, aunque no sea culpable, es la causa 
inmediata de la existencia del proceso, porque su existencia o pretensión injustificada 

da lugar a que no resulte inconveniente que pese sobre él la carga económica de 

atender a los gastos de dicho proceso�836. 
 

 Por fim, no direito português, a responsabilidade pelo pagamento das custas é versada nos 

artigos 446º e seguintes. FERNANDO LUSO SOARES destaca que a responsabilidade pelo 

pagamento das despesas processuais é objetiva. E continua referido doutrinador, asseverando 

que: 

 

�Relativamente à imputação, requisito ou pressuposto da responsabilidade processual, 
já o Código de 1939 assentara em sancionar a tese de que o pagamento das custas 
ficaria a cargo da parte que a elas houvesse dado causa. E o diploma actual explicita e 
consagra a mesma teoria: segundo o nº 1 do artigo 446º, a decisão que julgue a acção 

ou alguns dos seus incidentes ou recursos condenará em custas a parte que a ela houver 

dado causa; e conforme o nº 2 do mesmo preceito entende-se que deu causa às custas 

do processo a parte vencida na proporção em que o for�
837. 

 

 Referida regra, no entanto, merece temperamentos, os quais são fornecidos ao longo da 

legislação processual portuguesa. 

 

 Assim, interessantes são os apontamentos expressos do Código de Processo Civil 

Português, ao complementar à regra o expresso no mencionado artigo 446º: 

�ARTIGO 449º 
(Responsabilidade do autor pelas custas) 

1. Quando o réu não tenha dado causa à acção e a não conteste, são as custas pagas 

pelo autor.  
2. Entende-se que o réu não deu causa à acção:  
a) Quando o autor se proponha exercer um mero direito potestativo, que não tenha 

origem em qualquer facto ilícito praticado pelo réu;  
b) Quando a obrigação do réu só se vencer com a citação ou depois de proposta a 

acção;  
c) Quando o autor, munido de um título com manifesta força executiva, use sem 

necessidade do processo de declaração.  

                                                           
836 Manual de derecho procesal civil. Buenos Aires: La Ley, 2009, p. 58. 
837 A responsabilidade processual civil. Coimbra: Almedina, 1987, p. 235. 
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d) Quando o autor, podendo logo interpor o recurso de revisão, use sem necessidade do 

processo de declaração. 
3. Ainda que o autor se proponha exercer um mero direito potestativo, as custas são 

pagas pelo réu vencido, quando seja de protecção a este a finalidade legal da acção�. 

 

 Há, ainda, uma série de disposições que possibilitam equilíbrio à regra geral, sempre com 

vistas na causalidade. Assim, por ilustração, dispõe o artigo 446º, nº 3, in verbis: 

 

�3. Tendo ficado vencidos vários autores ou vários réus, respondem pelas custas em 
partes iguais, salvo se houver diferença sensível quanto à participação de cada um 

deles na acção, porque nesse caso as custas serão distribuídas segundo a medida da sua 

participação; no caso de condenação por obrigação solidária, a solidariedade estende-se 
às custas�. 

 

 De toda sorte, trata-se tal ordenamento jurídico de notório adepto da responsabilidade de 

cunho objetivo, em que não se exige análise, em regra, da conduta da parte, para fins de 

atribuição de responsabilidade pelo pagamento das despesas do processo. 
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4. Conclusões 

 

 Abaixo restam resumidos os enunciados de cunho conclusivo acerca do árduo tema que se 

pretendeu estudar. Alinham-se, pois, as principais conclusões extraídas ao longo desta exposição: 

 

 4.1. Responsabilidade civil 

 

1. A responsabilidade civil está em constante movimento, moldando-se com novos 

contornos em decorrência das recentes exigências da vida social. Trata-se, pois, de problemática 

inerente a sistema aberto e dinâmico, sempre em incessante movimento, jamais inerte ou 

aprisionada no sistema normativo. 

 

2. A noção basilar desse instituto está baseada na ideia de restabelecer a harmonia do 

convívio social quebrada pela ocorrência de um dano. A busca desse restabelecimento configura-

se, portanto, como o próprio fato gerador da responsabilidade civil. 

 
3. Entendemos tratar-se a responsabilidade civil de uma obrigação, pois o respectivo 

cumprimento pelo devedor extingue sua obrigatoriedade e favorece unicamente a outra parte 

(credor). Ademais, exato é o entendimento segundo o qual a responsabilidade civil é obrigação-

sanção, posto que se configura efetivamente na consequência jurídica advinda do 

descumprimento de um dever ou de uma obrigação preexistente. 

 
4. Em termos conceituais, pode-se dizer que a responsabilidade civil é a obrigação-sanção, 

de cunho reparatório, decorrente do dano moral ou patrimonial causado ao patrimônio de outrem, 

seja em decorrência da afronta a um dever ou obrigação legal ou contratualmente previstos, seja 

em virtude da incidência em norma que prevê tal obrigação indenizatória, independentemente de 

ato ilícito. 

 
5. Os pressupostos constitutivos da responsabilidade civil � seja ela de cunho subjetivo ou 

objetivo � são conduta, dano e nexo de causalidade. Assim, sem conduta omissiva ou comissiva, 



321 
 

 

dano e nexo de causalidade, aliados concomitantemente, não há que se falar em obrigação 

reparatória. 

 
6. A responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, na medida em que exija ou não, 

respectivamente, a culpa ou dolo para sua configuração. Nesse contexto, pode-se dizer que o 

Direito brasileiro atual é misto, convivendo hipóteses de responsabilidade subjetiva e objetiva. 

 
7. Assim, enquanto na responsabilidade objetiva devem ser demonstrados apenas dois 

requisitos (dano e nexo de causalidade com a conduta lícita perpetrada), na responsabilidade 

subjetiva alia-se a tais requisitos a necessária demonstração de conduta culposa ou dolosa por 

parte do agente do dano. Trata-se da distinção clássica dessas espécies de responsabilidade civil. 

 
8. Entretanto, nem sempre essa diferenciação será suficiente para que se possam distinguir, 

com precisão, as modalidades, em apreço. É importante, pois, constatar que outra base de 

distinção de notória importância é verificar se a conduta prevista como caracterizadora de 

responsabilidade civil é ilícita ou lícita (mas ainda assim ensejadora de responsabilidade civil). 

No primeiro caso, estar-se-á diante de responsabilidade subjetiva, enquanto, na segunda hipótese, 

de responsabilidade objetiva. 

 
9. Fixamos posicionamento no sentido de que a responsabilidade subjetiva é a regra no 

nosso ordenamento jurídico, enquanto aquela de cunho objetivo se configura em exceção do 

sistema e, por isso, deve estar prevista, ainda que não de forma necessariamente expressa, 

podendo-se extrair do sistema como um todo essa conclusão. Essa última se trata, pois, de norma 

de direito estrito. 

 
10. Por sua vez, as excludentes atuam sobre um dos elementos constitutivos da 

responsabilidade. Ocorrendo uma excludente de responsabilidade, eliminar-se-á o nexo causal ou 

mesmo a ilicitude da conduta, fazendo com que necessariamente reste não configurada a 

obrigação de indenizar. Assim, são hipóteses em que o nexo causal não se faz presente: (i) culpa 

exclusiva da vítima; (ii) caso fortuito ou força maior; (iii) fato de terceiro equiparável a força 

maior. E, por fim, eliminarão a ilicitude da conduta: (i) legítima defesa; (ii) estado de 

necessidade; (iii) exercício regular de um direito. 
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 4.2. Responsabilidade civil processual 

 

1. A título de esclarecimento terminológico, importante é delimitar o �dano processual� 

como a diminuição do patrimônio de um litigante, em decorrência de certo evento causado em 

virtude de um processo. Por sua vez, �responsabilidade civil processual� é a obrigação reparatória 

decorrente do dano causado ao patrimônio de outrem diretamente em virtude de um processo, 

seja em decorrência de conduta culposa de uma das partes seja em virtude da incidência em uma 

norma que prevê tal obrigação indenizatória, independentemente de ato ilícito. 

 

2. A responsabilidade civil e a processual civil são institutos efetivamente autônomos, mas, 

tecendo uma nítida relação de gênero e espécie, à segunda podem e devem ser aplicados os 

regramentos da primeira, em tudo aquilo que não contrariar o regramento específico da 

responsabilidade processual. Afirmar que a responsabilidade civil processual é autônoma 

equivale a asseverar que não sofre tal instituto submissão estrita ao regramento concernente à 

responsabilidade civil genericamente considerada. Pode haver � e realmente há � distinções 

peculiares à seara processual, justamente por ser espécie dessa última. Tais distinções nada mais 

são do que as particularidades do gênero �responsabilidade civil�. Assim, aplicáveis, em regra, as 

concepções genéricas acerca do tema: conceito de responsabilidade civil; espécies de 

responsabilidade quanto ao fundamento (subjetiva e objetiva); regramento referente às 

mencionadas espécies. O diferencial será, portanto, a aplicação de tais regras aos danos causados 

em virtude do processo, o que não altera a natureza do instituto. Há que se acompanhar, somente, 

as disposições da legislação processual sobre o tema, com suas especificidades pontuais. 

 
3. Dessa sorte, quanto ao fundamento da responsabilidade processual civil, poderá ela ser 

subjetiva ou objetiva. Ambas as espécies de responsabilidades � com fulcro na culpa ou dolo ou 

independentemente desses elementos � podem ser cumuladas. Ou seja, em um mesmo processo, 

os danos oriundos de condutas que tiverem fundamentos distintos (uma fundada na culpa e outra 

na mera incidência de uma previsão ressarcitória legal) podem e devem ser reparados. 
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4. A responsabilidade processual subjetiva demanda a demonstração de conduta dolosa ou 

culposa por parte do agente do ato lesivo. Trata-se de verificar eventual conduta incorreta das 

partes quando de seu agir em juízo, tendo por objetivo o combate à má-fé e à improbidade 

processuais. 

 
5. Ao contrário da responsabilidade processual civil subjetiva que exige a demonstração do 

elemento culpa ou dolo para sua configuração, quando se trata de responsabilidade de cunho 

objetivo, a comprovação da existência de tais elementos é dispensada. Para que esteja presente a 

obrigação de indenizar, impõe-se apenas que o litigante incida em determinada previsão legal, 

vindo a originar dano a outrem. 

 
6. Entendemos que, tal e qual a responsabilidade civil genericamente considerada, também a 

responsabilidade processual objetiva configura-se como exceção do sistema e, por isso, deve 

estar prevista, ainda que não de forma necessariamente expressa. Na hipótese de não haver 

previsão, estar-se-á diante da responsabilidade processual subjetiva, decorrente do cometimento 

de ato ilícito. Trata-se, pois, de norma de direito estrito, demandando previsão explícita, ainda 

que decorrente da análise contextual do ordenamento jurídico. Dessa forma, as hipóteses de 

responsabilidade processual objetiva não podem ser ampliadas, e simples interpretações 

doutrinárias ou jurisprudenciais não são aptas a alargar o rol de hipóteses em que se dará a 

responsabilidade processual objetiva. 

 
7. Concluímos que a legislação processual brasileira apoiou-se na teoria do risco proveito, 

para fundamentar a responsabilidade processual de cunho objetivo. Assim, será responsável quem 

tirar proveito da atividade danosa, com base na máxima segundo a qual quem aufere os bônus 

deverá arcar com os ônus � ubi emolumentum, ibi onus. 

 
8. No que tange ao conteúdo do dano processual reparável, pode-se ter em mente aquela 

diminuição patrimonial ocorrida dentro do próprio processo, como, por exemplo, custas e 

honorários advocatícios, e aquela decorrente da atividade processual, mas externa ao processo. 

Nesse último caso, entendemos que os danos podem ser de cunho moral (ou não patrimonial) e 

material (envolvendo os danos emergentes e os lucros cessantes). 
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9. Da mesma forma que na responsabilidade civil genericamente considerada, também 

quando se analisa tal instituto na seara processual, é elemento essencial o nexo de causalidade 

entre o dano causado e a conduta prevista nas hipóteses legais de sua configuração. Sem a 

presença do liame causal, não haverá que se falar em obrigação indenizatória por dano 

processual. 

 
10. Na hipótese de concurso de causas para o dano, entendemos que um desfecho satisfatório 

advém de proceder à eliminação de fatos irrelevantes para a ocorrência do dano. Ou seja, cumpre 

verificar se os danos seriam causados mesmo sem a atuação de um ou outro agentes. Dessa 

forma, seria localizada a relação necessária entre dano e ação que diretamente o produziu. 

 

 

 4.3. Responsabilidade objetiva no processo de execução 

 

1. Segundo nosso entendimento, a regra pela qual a execução corre por conta e risco do 

exequente � dispensando, portanto, conduta culposa � está expressamente prevista em dois 

dispositivos legais, quais sejam, artigos 475-O e 574, ambos do Código de Processo Civil. No 

primeiro, em que se disciplina a responsabilidade decorrente de execução provisória, há previsão 

de que �corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença 

for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido�. Já o artigo 574 do CPC dispõe 

que �o credor ressarcirá ao devedor os danos que este sofreu, quando a sentença, passada em 

julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação, que deu lugar à execução�. 

 

2. Configuram-se tais disposições em hipóteses de responsabilidade de cunho objetivo. Isso 

porque, apesar de o exequente agir lastreado em título (ainda que precário em um dos casos), não 

se podendo, pois, falar em ato ilícito, se tal atividade vier a causar dano, deverá o exequente 

responder pelos prejuízos causados. Não se exige, pois, qualquer conduta culposa, seja ela 

imprudente, imperita ou negligente, e muito menos comprovação de má-fé por parte do 

exequente. Ao contrário, exige-se apenas a demonstração do dano causado, do nexo de 

causalidade e da incidência em uma das previsões legais. 
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3. A forma pela qual a legislação processual trata a responsabilidade do exequente, em sede 

de execução provisória, configura-se nitidamente na aplicação da teoria do risco proveito. Assim, 

aquele beneficiado pela comodidade da antecipação da execução, em detrimento da certeza 

advinda do provimento final e definitivo, deve suportar o incômodo de arcar com os prejuízos 

advindos da eventual cassação do título provisório. 

 
4. Nos exatos termos do quanto previsto no caput do artigo 475-O, do Código de Processo 

Civil, a execução provisória da sentença é realizada do mesmo modo que a definitiva, devendo 

ser observadas, entretanto, as peculiaridades constantes nos incisos do mesmo dispositivo legal. 

 
5. A instauração da execução provisória depende sempre de requerimento do credor, até 

mesmo porque o artigo 475-O, inciso I, do CPC, expressamente dispõe que a execução provisória 

corre por iniciativa do exequente. Isso se dá até mesmo pelas consequências que advirão da 

execução provisória: responsabilidade objetiva, no caso de serem causados prejuízos ao devedor, 

devendo o exequente retornar a situação do executado ao status quo ante. Cabe, portanto, ao 

credor avaliar se a execução apresenta boas chances de êxito. 

 
6. O levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem alienação de 

propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente 

e idônea, a ser prestada nos mesmos autos. A caução tem natureza de contracautela a ser prestada 

pelo exequente. Não vislumbramos possibilidade de essa medida ser determinada de ofício pelo 

juiz, uma vez que beneficia única e exclusivamente o executado, que deverá ter a iniciativa de 

proceder ao devido requerimento. 

 
7. Por outro lado, o Código de Processo Civil prevê expressamente em quais situações 

poderá o exequente dispensar a prestação de caução, nas execuções provisórias. As duas 

primeiras hipóteses de dispensa de caução advêm de casos de natureza alimentar ou decorrentes 

de ato ilícito, exigindo-se para ambas a cumulação de outros dois requisitos: limite de sessenta 

vezes o salário mínimo e prova da situação de necessidade do exequente. A segunda hipótese 

decorre dos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, salvo quando dessa dispensa puder resultar 

riscos de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 
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8. O procedimento previsto de forma expressa para o cumprimento provisório de sentença 

igualmente se aplica às execuções de título extrajudicial. 

 
9. Fixamos entendimento no sentido da não aplicabilidade da multa prevista no artigo 475-J, 

do Código de Processo Civil, às execuções provisórias. Isso porque, nessa seara, não verificamos 

a existência de plena condenação, ainda que inegavelmente seja a decisão executável de forma 

provisória. Somente com o trânsito em julgado pode-se falar efetivamente em condenação. 

Ademais, o artigo 475-J do CPC prevê a hipótese do devedor que não efetue o pagamento de 

quantia certa, no prazo de quinze dias. Inferimos da assinalada previsão notória 

incompatibilidade com o instituto da execução provisória, uma vez que, pelo fato de o pagamento 

ser modalidade de extinção da obrigação, traduz-se em ato incompatível com a intenção de 

recorrer. A situação do devedor que paga, ou seja, de quem cumpre voluntariamente uma 

obrigação, não se coaduna com sua vontade de manter-se discutindo o título provisoriamente 

formado. Trata-se efetivamente de hipótese de preclusão lógica. 

 
10. Para que tenha lugar a obrigação ressarcitória decorrente da reforma de decisão 

provisoriamente executada, deve tal reforma ter cunho definitivo, sem qualquer possibilidade de 

nova alteração. 

 
11. O artigo 475-O, inciso II, versa sobre o retorno ao estado anterior, decorrente da reforma 

ou anulação do título executado provisoriamente. Note-se que são duas consequências distintas, 

mas inerentes à reforma ou à anulação da decisão provisoriamente executada: (i) restituição das 

partes ao estado anterior à execução provisória; (ii) indenização pelos prejuízos ocasionados pela 

execução indevida.  

 
12. Por se tratar de responsabilidade de cunho objetivo, tal regra comporta interpretação 

restrita. Ou seja, a estrutura concernente à apuração de perdas e danos na forma estabelecida pelo 

regramento analisado somente é cabível entre exequente e executado. Vale dizer que apenas em 

face do executado responderá o exequente por prejuízos a ele causados, devendo ser tal 

indenização liquidada nos próprios autos. Assim, eventual prejuízo causado a terceiro não seguirá 

o regramento da responsabilidade objetiva previsto nos dispositivos analisados. Ao contrário, 
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deverá o terceiro comprovar conduta culposa ou eivada de má-fé por parte do exequente que 

eventualmente veio a lhe causar prejuízos. De mais a mais, tais prejuízos não serão apurados nos 

mesmos autos da execução que lhe deu causa, mas, sim, em autos próprios. 

 
13. A imposição da responsabilidade objetiva ao exequente constitui verdadeiro efeito anexo 

da decisão que modifica o título executivo, não havendo, portanto, necessidade de condenação 

expressa, para que sejam posteriormente apurados eventuais danos ocorridos para o executado. 

 
14. Especificamente quanto à liquidação dos danos ocorridos em sede de execução provisória, 

o inciso II, do artigo 475-O, do Código de Processo Civil, impõe que ela ocorra nos mesmos 

autos, por arbitramento. Entendemos que é no bojo dos autos em que ocorreu a reforma do título 

provisoriamente executado que deverá o prejudicado demonstrar os prejuízos causados pela 

execução cujo título foi posteriormente reformado. A despeito, porém, da letra expressa da lei, 

entendemos não haver qualquer motivo para se fixar previamente a espécie pela qual se deverá 

processar a liquidação, devendo o magistrado verificar exatamente a situação do caso concreto e 

analisar qual modalidade melhor se adéqua àquela hipótese. Se eventualmente for imprescindível 

que o executado prejudicado alegue e prove fato novo, deverá a liquidação processar-se por 

artigos e não por arbitramento. 

 
15. Por outro lado, no que se refere à execução definitiva, essa somente será origem de perdas 

e danos, nos exatos termos da estrita hipótese do artigo 574, do Código de Processo Civil. Ou 

seja, apenas haverá obrigação de indenizar quando a sentença, passada em julgado, declarar 

inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que deu lugar à execução. Também nessa hipótese 

não se exige prova de qualquer conduta culposa por parte do exequente. Basta comprovar a 

incidência no tipo legal constante do artigo 574, do Código de Processo Civil, os danos sofridos 

pelo executado e o nexo de causalidade com os atos executivos perpetrados. 

 
16. Por se tratar de notória hipótese de responsabilidade de cunho objetivo, deve o campo de 

aplicação do artigo 574, do Código de Processo Civil, ser interpretado restritivamente. Ou seja, 

apenas deve ser admitida a dispensa de demonstração de conduta culposa no estrito caso 

legislado, qual seja, tendo ocorrido a prolação de sentença, transitada em julgado, que declare 

inexistente a obrigação que deu lugar à execução. Somente nesse caso, portanto, admite-se a 
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responsabilidade objetiva, devendo o exequente ser condenado a ressarcir os danos causados ao 

executado, sem a comprovação de culpa. 

 
17. Entendemos que não há que se falar na necessidade de propositura de outra ação � seja ela 

executiva e muito menos de conhecimento � para apurar e condenar o exequente ao pagamento 

de perdas e danos, com base no artigo 574, do Código de Processo Civil. Isso porque não 

vislumbramos interesse de agir na propositura de nova ação quando a própria sentença que 

declara a inexistência da obrigação que lastreava o título executado carrega, em si, a condenação 

de o exequente reparar eventuais danos causados ao executado, como imperioso efeito anexo. A 

condenação já existe, faltando apenas o implemento da norma à satisfação do caso concreto. Ou 

seja, falta somente a implementação dos atos executivos no patrimônio do antes exequente e 

agora executado. E não há utilidade nenhuma em entender como imperiosa a propositura de nova 

ação executiva para tal finalidade. 

 
18. Dessa sorte, entendemos que está autorizada a aplicação da analogia, no presente caso, 

devendo ser adotado o procedimento previsto no artigo 475-O, II, do CPC, para as hipóteses 

decorrentes do artigo 574, CPC. Por conseguinte, devem se dar o pedido e a apuração das perdas 

e danos, nos mesmos autos, não havendo necessidade de propositura de outra ação para tal fim. 

 

 

 4.4. Responsabilidade pelos danos causados na efetivação de medidas cautelares 

 

1. O legislador busca enfrentar o imediatismo inerente ao nosso tempo por meio de técnicas 

que alteram a sistemática ordinária do processo, fazendo com que certos eventos que somente 

ocorreriam posteriormente sejam antecipados no tempo, desde que presentes determinados 

requisitos. Está-se diante, pois, das tutelas de urgência.  

 

2. Pode-se dizer que tutela de urgência, na presente sistemática, é gênero do qual são 

espécies a tutela cautelar e a tutela antecipada. 

 



329 
 

 

3. O processo cautelar é instituto dotado das seguintes características: instrumentalidade, 

temporalidade, revogabilidade, sumariedade e autonomia. Para que esteja presente o direito à 

tutela cautelar, devem necessariamente restar demonstrados dois requisitos: periculum in mora e 

fumus boni iuris, configurando-se o primeiro no risco de perecimento do direito a ser versado no 

processo principal, e o segundo, na plausibilidade do direito invocado pelo requerente. 

 

4. Por sua vez, a tutela antecipada apresenta como principais características a interinalidade, 

a satisfatividade, a precariedade, a provisoriedade, a aptidão para se tornar definitiva, a 

imperiosidade de requerimento da parte e a reversibilidade da medida. Para que sejam 

antecipados os efeitos da tutela pretendida ao final do processo, com base na típica tutela de 

urgência prevista no artigo 273, caput c/c inciso I, do Código de Processo Civil, deve o 

requerente demonstrar cumulativamente os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

5. O artigo 811, do atual Código de Processo Civil, traz regramento específico para o 

procedimento cautelar, quando a referida atividade vier a causar dano ao requerido da respectiva 

medida. A avassaladora maioria dos doutrinadores pátrios posiciona-se no sentido de ser a 

responsabilidade prevista no artigo 811, do CPC, de natureza objetiva, a dispensar, portanto, 

análise de elementos subjetivos para a obrigação de indenizar. 

 

6. O requerente da medida cautelar age, ainda que de forma provisória, inteiramente 

respaldado pelo Poder Judiciário. O magistrado, quando concede medida cautelar, autoriza que 

tal medida seja efetivada, fazendo com que sua ordem seja cumprida. Logo, o requerente não está 

cometendo qualquer ato ilícito ou em desacordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Ao 

contrário, está respaldado em decisão judicial que ampara por completo os atos invasivos 

perpetrados na esfera jurídica da parte contrária. E, mesmo praticando ato lícito, amparado em 

decisão judicial, ainda assim o requerente da medida cautelar é obrigado a reparar o dano 

eventualmente causado ao requerido. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil de cunho 

notoriamente objetivo, mesmo que ausente qualquer disposição expressa nesse sentido, no artigo 

811, do Código de Processo Civil. 
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7. Uma das mais relevantes consequências advindas de ser objetiva tal responsabilidade é a 

necessária taxatividade das hipóteses expressamente previstas no artigo 811 do CPC. A 

responsabilidade de cunho objetivo se configura em exceção do sistema e, por isso, deve estar 

inequivocamente prevista. Além disso, toda e qualquer hipótese de responsabilidade objetiva 

trata-se de norma de interpretação restrita, que não comporta, por isso, ampliação. 

 

8. Ademais, o regime previsto no artigo 811, do CPC, somente alcança o requerente e o 

requerido da medida cautelar. Por ser de direito estrito, não pode ser sua previsão alargada para 

abarcar outras situações e pessoas que não aquelas expressamente contempladas. Assim, terceiros 

eventualmente atingidos não podem se valer do regime de responsabilidade objetiva previsto no 

referido artigo. Devem, portanto, se for o caso, ajuizar demanda apartada e comprovar o dano e a 

conduta culposa ou dolosa de quem lhe causou o alegado prejuízo. 

 

9. Assim, instaurar-se-á a obrigação reparatória nos seguintes casos: (i) uma vez efetivada a 

medida cautelar, ter essa mesma medida causado danos ao requerido, e, quando do julgamento do 

processo principal, ser a respectiva sentença desfavorável ao autor da cautelar (inc. I, art. 811, do 

CPC); (ii) se o autor da medida cautelar deixar de promover a citação do requerido dentro do 

prazo de cinco dias, quando a referida medida for concedida nos casos do artigo 804 do CPC (inc. 

II, art. 811, do CPC); (iii) quando da cessação da eficácia da medida concedida, nos casos 

previstos no artigo 808 do CPC (inc. III, art. 811, do CPC); e, por fim, (iv) ocorrendo o 

acolhimento, no bojo do procedimento cautelar, da alegação de decadência ou de prescrição do 

direito do autor (inc. IV, art. 811, do CPC). 

 

10. A obrigação indenizatória em questão trata-se de efeito anexo da sentença, não havendo 

necessidade de condenação expressa, pois decorre de disposição expressa da lei. Ademais, a 

liquidação dos danos se dá, em regra, nos próprios autos da ação cautelar. Ressalte-se que tal 

liquidação somente poderá ter início por iniciativa da parte interessada, jamais de ofício. 
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11. Partindo-se da premissa segundo a qual somente seguirá o regime objetivo do artigo 811, 

do Código de Processo Civil, a hipótese que se enquadrar exatamente em uma das previsões do 

mencionado artigo, somente se pode concluir que não cabe falar em responsabilidade objetiva do 

juiz, calcada no artigo 811 do CPC, ao decretar de ofício medida cautelar. Isso porque o artigo 

em voga é claro ao prever que �o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido 

pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida�. O magistrado, portanto, não se subsume às 

hipóteses versadas no referido dispositivo legal. Ao contrário, a responsabilidade pessoal do juiz 

somente estará configurada quando agir com dolo ou fraude comprovados ou, ainda, retardar, 

sem motivo, providência processual que estiver sob sua responsabilidade (artigo 133, do Código 

de Processo Civil). 

 

12. Para integral solução da problemática envolvida na efetivação de medida cautelar 

concedida de ofício, necessário que se faça importante diferenciação: uma hipótese reside em o 

juiz decretar a medida cautelar, mas quem a efetiva é a parte beneficiária; outra hipótese diversa 

advém da decretação da medida, de ofício, e seu cumprimento por ordem do juiz, sem que a parte 

beneficiária tenha tido qualquer ingerência no referido cumprimento. Na primeira hipótese, 

vislumbramos ocorrência de responsabilidade da parte beneficiária da medida cautelar. Isso 

porque, de posse dessa medida, poderia ter deixado de cumpri-la, posto que cabia à parte 

beneficiária a sua efetivação. Haverá, portanto, nexo de causalidade entre o dano e a conduta do 

beneficiário da medida. Já na segunda hipótese, não verificamos responsabilidade do requerente, 

uma vez que tanto a decretação quanto a efetivação da medida fugiram de seu campo de controle, 

sendo ambas atribuíveis única e exclusivamente ao magistrado ou, quando muito, aos 

serventuários da Justiça que deram cumprimento à ordem judicial. 

 

13. Entendemos que, se o juiz causar prejuízos, agindo de ofício ao decretar medida cautelar, 

ele � pessoalmente � não poderá ser responsabilizado, mas poderá sê-lo, nas estritas hipóteses do 

artigo 133, do Código de Processo Civil. Outrossim, igualmente não poderá responder, na 

modalidade objetiva, nos termos do artigo 811, do Código de Processo Civil, posto que o 

legislador não o inseriu como parte legítima passiva para responder, sem a comprovação de sua 

conduta culposa. Responderá, por outro lado, o Estado pelos atos que o juiz � agente público que 
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é � vier a causar, quando da decretação � sem pedido de qualquer das partes � de medidas 

cautelares, que se mostrarem lesivas a direitos do requerido. Caberá ao Estado, se for de seu 

interesse, propor a devida ação regressiva em face do juiz, e, somente nessa oportunidade, será 

analisada, para fins de regresso, eventual conduta culposa ou dolosa do magistrado, quando da 

decretação da medida cautelar. 

 

14. No que diz respeito à responsabilidade objetiva expressamente prevista no artigo 811, do 

Código de Processo Civil, não vislumbramos possibilidade de estender seu regime às medidas 

concedidas com base no artigo 273 do CPC. Isso porque somente haverá que se falar em 

responsabilidade de cunho objetivo quando houver previsão expressa nesse sentido. Em nosso 

sentir, não há qualquer previsão que remeta explicitamente a responsabilidade civil advinda da 

efetivação da tutela antecipada ao regime objetivo das medidas cautelares. Desse modo, 

divergindo do posicionamento majoritário, entendemos que atualmente a responsabilidade do 

requerente de tutelas antecipadas é de cunho subjetivo, exigindo, pois, a demonstração de 

conduta culposa ou dolosa. Não pode, ainda, o prejudicado se valer da liquidação dos danos nos 

próprios autos. 

 

15. Segue, no nosso entendimento, o mesmo regime da responsabilidade subjetiva a 

efetivação de outras tutelas de urgência, tais como liminar em mandado de segurança, liminar em 

ação de reintegração de posse etc. Isso porque, da mesma forma que ocorre com a tutela 

antecipada, não há expressa previsão de responsabilidade de cunho objetivo para reparar danos 

causados pela efetivação das referidas medidas, o que acarreta a incidência na regra geral: 

responsabilidade subjetiva. 

 

 

 4.5. Responsabilidade pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

 

1. São basicamente quatro as teorias que pretenderam justificar o fato de atribuir-se ao 

vencido a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, 

quais sejam, (i) teoria da pena; (ii) teoria do ressarcimento; (iii) teoria da sucumbência e (iv) 
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teoria da causalidade. As duas primeiras teorias são calcadas, respectivamente, na ideia de 

punição por litigar em juízo e na noção de culpa, não representando a aplicação majoritária dos 

ordenamentos jurídicos atuais. 

 

2. Hodiernamente, observa-se com maior frequência, a aplicação conjunta das teorias da 

sucumbência e da causalidade. A primeira é calcada na noção de que a atuação da lei não deve 

representar diminuição patrimonial para a parte que tem razão, cabendo, pois, ao vencido arcar 

com os custos processuais. Já o princípio da causalidade preceitua que quem deu causa à 

demanda ou ao incidente processual deve responder pelas despesas originadas desses fatos. No 

nosso ordenamento jurídico, a convivência de ambas as teorias pode ser efetivamente observada, 

sem que haja qualquer incompatibilidade entre elas. 

 

3. No direito brasileiro, a responsabilidade pelas custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios é, em regra, objetiva. Não se perquire, portanto, sobre eventual conduta culposa ou 

dolosa da parte a quem são revertidos os encargos financeiros da atividade processual. Trata-se, 

ao contrário, de análise objetiva sobre quem deu causa ao custo do processo. 

 

4. Apesar de ser efetivamente regra geral a responsabilidade objetiva pelo pagamento das 

despesas e honorários advocatícios, os efeitos da sucumbência sofrem, em algumas 

oportunidades, influência do dolo ou culpa do vencedor. 

 

5. Não há necessidade de o vencedor formular pedido de condenação do vencido em 

despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo ou não pedido expresso, deverá a 

sentença manifestar-se explicitamente sobre as despesas processuais e os honorários. Porém, 

dizer que a sentença condenará o vencido nas verbas de sucumbência implica atribuir ao julgador 

o dever de manifestar-se quanto a elas. Assim, em não o fazendo o juiz, nasce para a parte 

interessada um ônus, qual seja, recorrer quanto à omissão existente na decisão proferida. Se não 

recorrer, não mais terá oportunidade de impugnar tal questão em momento posterior, seja 

mediante nova ação ou na fase de cumprimento de sentença. 

 



334 
 

 

6. Quando se fala em condenação do vencido em despesas processuais e honorários 

advocatícios, está-se diante do estabelecimento da responsabilidade definitiva pelo pagamento de 

tais verbas, configurando-se tal responsabilidade em notória obrigação. No que tange às despesas, 

já foram as mesmas antecipadas, por meio de regras de �responsabilidade provisória�, que se 

trata, na verdade, da observância de ônus processuais. 

 

7. No que tange ao adiantamento de despesas processuais, a parte que fizer requerimento de 

determinado ato processual deverá desembolsar o respectivo valor, de forma antecipada à 

realização do ato (artigo 19, CPC). Quando se tratar de atos determinados de ofício pelo juiz ou 

realizados a requerimento do Ministério Público, caberá ao autor proceder ao adiantamento das 

respectivas despesas (artigo 19, § 2º, do CPC). 

 

8. Por outro lado, a regra basilar da responsabilidade definitiva referente às despesas 

processuais e honorários advocatícios vem estampada no artigo 20 do CPC, que preceitua que �a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios�. Ao lado da referida regra, subsistem tantas outras que alternam a aplicação do 

princípio da sucumbência, da causalidade e do interesse, conforme as peculiaridades das 

hipóteses versadas. 

 

9. A sucumbência, como instituto apto a gerar obrigação de ressarcimento de despesas e 

honorários advocatícios, é considerada como o insucesso processual de uma das partes (vencida) 

em relação à outra (vencedora). Não se questiona a real existência do direito postulado ou 

defendido em juízo. Basta que tenha havido derrota, em termos processuais, de uma das partes, 

ainda que tenha sido de forma parcial ou mesmo sem que se tenha adentrado o mérito do feito. 

 

10. No que diz respeito à possibilidade de impor ao vencido os honorários contratualmente 

firmados entre parte vencedora e seu advogado, fixamos entendimento no sentido da 

possibilidade de atribuir ao causador da demanda a obrigação de arcar tanto com os honorários de 

sucumbência quanto com os contratuais. Não verificamos, nesse particular, qualquer bis in idem 

em detrimento do vencido no processo, posto que são verbas de natureza distintas: enquanto os 
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honorários sucumbenciais decorrem da derrota no processo (em regra, art. 20 do CPC), os 

honorários contratuais decorrem de disposições expressas do Código Civil, que preceituam o 

princípio da restituição integral, inclusive quanto aos honorários advocatícios (arts. 389, 395 e 

404 do CC). Esse entendimento não pode ser aplicado, porém, para as despesas advindas da 

contratação extrajudicial de outros profissionais, tais como engenheiros, arquitetos etc., em 

serviços como confecção de laudos paralelos. Para a remuneração oriunda das referidas 

atividades não produzidas em juízo, não há qualquer previsão legal que ordene o respectivo 

ressarcimento pelo sucumbente. Ademais, tais verbas não integram o conceito de despesas 

processuais, não podendo igualmente ser ressarcidas sob tal nomenclatura. 

 

11. Nas ações de cunho condenatório, a regra fundamental para a fixação dos honorários 

advocatícios é estipulada no parágrafo 3º, do artigo 20, que estabelece que tal remuneração será 

estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, 

atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 

 

12. Especificamente no que se refere às causas de pequeno valor, às de valor inestimável, 

àquelas em que não houver condenação ou quando for vencida a Fazenda Pública, os honorários 

serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz. Merece críticas expressas a previsão que 

distingue a Fazenda Pública dos demais litigantes, em manifesta quebra do princípio da isonomia. 

 

13. Quando se tratar de ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da 

condenação, para fins de incidência do percentual arbitrado a título de honorários, será a soma 

das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações 

vincendas. 
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