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I – INTRODUÇÃO 
 
 
O presente trabalho objetiva analisar o instituto jurídico da caução no 
contexto dos procedimentos cautelares específicos, tendo em vista não se 
tratar de figura inerente apenas ao direito processual, estando presente, 
freqüentemente, nos mais variados ramos do direito e até sob a forma de 
cláusulas contratuais, quer em negócios privados, quer públicos. 
 
Neste prisma, cumpre analisá-la sob suas diversas manifestações no mundo 
jurídico, dando ênfase ao aspecto mais peculiar concernente a sua inserção 
entre as medidas cautelares, no qual encontra disciplina específica no Livro 
III – Do Processo Cautelar, Título Único – Das Medidas Cautelares, 
Capítulo II- Dos Procedimentos Cautelares Específicos, Seção III – Da 
Caução, do Código de Processo Civil. 
 
A matéria abarca grande complexidade e suscita calorosas divergências 
entre os doutrinadores pátrios, quer pela própria natureza da caução e sua 
estreita relação com o escopo do processo cautelar, quer pelas imperfeições 
em que o legislador incorreu ao elaborar o texto legal, berço da caução 
como medida cautelar – arts. 826 a 838, do CPC, a começar pela sua 
inclusão entre tais medidas. 
 
Por tal motivo, o presente estudo desenvolve-se traçando um paralelo entre 
doutrinas de grande significação e a todo momento conflitantes, 
consubstanciadas, dentre outras, nas lições de GALENO LACERDA, OVÍDIO 
BAPTISTA e HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, bem como de demais 
estudiosos dos assuntos de direito civil e processual civil. 
 
O objetivo foi estabelecer uma orientação mais equânime sobre o tema 
dentro do livro em que foi inserido, atingindo um denominador comum, 
capaz de esclarecer algumas das questões mais tormentosas sobre o 
assunto: a distinção entre as diversas modalidades de caução, a diferença 
entre cauções cautelares e não-cautelares, bem como procedimento a ser 
adotado nas variadas hipóteses, a forma de execução da sentença, o reforço 
da caução, entre outros pontos importantes. 
 
Tarefa árdua, ante a dificuldade de entender a inclusão da caução, da forma 
como foi proposta, no rol das medidas cautelares. Espera-se, pois, com o 



presente opúsculo ter atingido o objetivo, ou que pelo menos realizado um 
estudo coerente e condizente com a orientação mais razoável e atual sobre 
o tema. 
 
 
 
II – CONCEITO DE CAUÇÃO E ELEMENTOS A ELA INERENTES 
 
 
Etimologicamente, a palavra caução deriva do latim cautio, que quer dizer 
prevenção ou precaução. Corresponde a uma medida tomada para se 
acautelar contra um dano provável. Essa, em síntese, é a sua característica 
essencial. 
 
No direito civil, mais especificamente nos contratos, a caução ou garantia 
corresponde a “todo negócio jurídico com o objetivo de oferecer ao credor 
uma segurança de pagamento, além daquela genérica situada no 
patrimônio do devedor”1. 
 
FRAN MARTINS2 conceitua caução como “garantia, pessoal ou real, que 
alguém dá a outrem para se prevenir de iminente, provável ou possível 
lesão, dano ou prejuízo, que seja de recear nos seus direitos”. 
 
Os conceitos acima expostos, a par de solicitarem interpretação dentro do 
contexto em que foram formulados, trazem dois elementos comuns e 
inerentes a todas as espécies de caução: a garantia e a preventividade, 
que também são inerentes à idéia de medida cautelar, residindo em tal 
semelhança a primeira confusão. Um e outro são inelimináveis, sendo 
encontrados tanto nas cauções cautelares quanto naquelas não-cautelares. 
Trata-se de uma semelhança tida como finalística, no entender dos doutos, 
e neste ponto, ao menos, eles são unânimes. 
 
Tem-se, pois, que a prevenção, inerente a toda caução, deve ser tomada 
com ressalvas, eis que nem toda caução é de conteúdo cautelar, porque tal 
característica, na dogmática processual, tem o objeto próprio do processo 

                                            
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. III, 10ª Ed., Forense, 1997, 
p.327. 
2 in Contratos e Obrigações Comerciais, 14ª Ed., Forense, 1997, p. 321 



cautelar, que é servir instrumentalmente a outro processo e não tutelar 
imediatamente um direito. 
 
Do exposto conclui-se: existem cauções cautelares e não-cautelares, ambas 
possuindo um ponto em comum, a preventividade. 
 
 
 
II – TRAÇOS DIVISORES NA ANÁLISE DAS CAUÇÕES 
CAUTELARES E NÃO-CAUTELARES – PRIMEIRO CRITÉRIO DE 
CLASSIFICAÇÃO 
 
 
Em razão da semelhança finalística, impõe-se analisar duas características 
marcantes à garantia ora tratada: o dano que visa prevenir e a natureza 
da atividade jurisdicional desenvolvida em relação a ela, se satisfativa – 
um fim em si mesmo - ou cautelar, no sentido de servir de instrumento a 
outro processo. Tais características servirão de norte para reconhecer a 
natureza cautelar ou não da caução no hipótese concreta.  
 
Ao  traçar um paralelo entre as duas espécies, exame mais atento   
evidencia que o risco de dano varia em intensidade. Na tutela cautelar a 
situação perigosa não é eventual ou remota, mas atual ou virtual, a exigir 
pronto reparo com vistas à segurança do direito afirmado ou em vias de ser 
afirmado na ação principal. Além disso, enquanto na caução cautelar o 
risco de dano deve ser apreciado pelo juiz, na caução não-cautelar não se 
passa o mesmo. 
 
Entretanto, a nota mais sensível para a distinção, decorre da análise da 
atividade jurisdicional desenvolvida em relação à concessão, prestação ou 
satisfação da garantia, conforme o caso. 
 
Em qualquer espécie de caução não-cautelar, o juiz, chamado a se 
pronunciar, encontra-se necessariamente vinculado, seja a um negócio 
jurídico anterior, eficácia de alguma sentença, ou norma de direito material 
ou processual. Em relação a esta categoria, cumpre-lhe, respectivamente: a) 
verificar a existência, validade e eficácia do negócio jurídico; b) dar o exato 
cumprimento ao julgado; e c) examinar, o aplicar a regra jurídica, se houve 
incidência de acordo com o suporte fático nela contido. 



 
Já a caução cautelar deriva do poder discricionário presente nesse tipo de 
tutela jurídica e sua imposição dependerá dos pressupostos normais de 
qualquer ação ou medida de segurança: fumus boni iuris e periculum in 
mora. Ou seja, pressupõe-se a motivação especial da tutela de segurança. 
 
No caso das cauções cautelares, impossível, consequentemente, exigir 
prova da existência absoluta, plena e cabal do direito alegado; basta a 
aparência do bom direito. Indispensável a verificação de risco real, sério, 
grave fundado e de difícil reparação, de tornar-se inútil, no todo ou em 
parte, a sentença definitiva prolatada em ação principal, na ausência da 
medida. Tudo a ser examinado segundo a prudente discrição do juiz. 
 
Em apertada suma, a caução será cautelar quando presentes os requisitos do 
fumus boni iuris e do  periculum in mora; será não-cautelar quando 
fundada em negócio jurídico, sentença ou texto normativo. 
 
 
III – CLASSIFICAÇÃO DA CAUÇÃO 
 
A caução, como visto, pode ser cautelar ou não-cautelar. Tal classificação 
comporta nova divisão: com relação a primeira, toma-se como critério o 
objetivo realmente perquerido e o procedimento a ser adotado, se mero ato 
do procedimento ou se necessário sua inclusão no bojo de uma ação 
cautelar; na segunda, sua origem no direito material, se por meio de 
contrato, lei ou sentença. Pode também ser classificada quanto ao objeto de 
sua prestação. 
 
 
III.1 – CAUÇÃO REAL OU FIDEJUSSÓRIA 
 
 
A caução pode efetivar-se mediante a separação de um bem determinado, 
móvel ou imóvel, com o encargo de responder o bem gravado ou o seu 
rendimento pela solução da obrigação (penhor, hipoteca, anticrese), casos 
em que fica estabelecido um ônus sobre a própria coisa, constituindo uma 
espécie de garantia real, pertinente aos direitos reais.  
 



Mas pode realizar-se, também, mediante a segurança de pagamento 
oferecida por um terceiro estranho à relação obrigatória, o qual se 
compromete a solver pro debitore, e desta sorte nasce a garantia pessoal 
ou fidejussória (fiança, aval, abono). 
 
Em ambos os casos deve ser suficiente para atender ao quantum da 
pretensão que visa prevenir, com certa margem de segurança, pela natural 
desvalorização que haverá quando da excussão da garantia. Deve também 
ser atual e efetiva e, no caso da de natureza pessoal, exige ainda o requisito 
da idoneidade de quem a presta. O detido exame de tais características não 
convém ao presente estudo, razão pela qual remetemos o leitor a doutrina 
específica sobre garantia das relações jurídicas. 
 
O art. 826 do CPC contempla as duas modalidades, embora reconheça-se 
manifestamente desnecessária e redundante tal preocupação do legislador 
pátrio. 
 
 
III.2- CAUÇÕES NÃO-CAUTELARES – NEGOCIAIS, SENTENCIAIS E LEGAIS 
 
 
A caução não-cautelar descende diretamente de (a) negócio jurídico, (b) 
regra de lei ou (c) eficácia de alguma sentença, proferida em processo de 
cognição, sendo que, nesta última espécie, a vinculação no prestar a 
garantia mostra-se anterior ao próprio processo em que é pedida. 
 
Caução negocial é a garantia que uma parte dá a outra do fiel cumprimento 
de um contrato ou negócio jurídico. Subdivide-se em (a.1) negociais de 
direito privado e (a.2) negociais de direito público, dependendo do 
interesse que prevalece no negócio jurídico, como nos casos de interesse de 
família (e.g., art. 297 do CCB) ou nas hipóteses previstas na Lei de 
Licitações (Lei nº 8.666/93). São exemplos típicos dessa caução o penhor, a 
hipoteca e a fiança, nos mútuos e os depósitos de dinheiro ou títulos, nos 
contratos administrativos. 
As cauções sentenciais decorrem pura e simplesmente da força 
condenatória do julgado, proferido em processo com suficiente cognição, e 
seus efeitos, matéria de boa lida, mas não pertinente à presente abordagem 
sobre a caução. 
 



O que caracteriza a caução legal (de natureza não-cautelar) é ser de 
“direito completo”, por não depender de outra motivação senão da regra de 
direito material ou processual que ordena sua prestação. A natureza da 
imposição legal é o que mais interessa, porque surpreende a técnica de que 
o direito de socorre, dando valiosos subsídios em tema de procedimento, 
interesse e legitimação. Geralmente, esta modalidade de caução pode ser 
exigida: (a) como conditio iuris, integrando suporte fático legal, de maneira 
a constituir pressuposto para que se exerça ou afaste alguma eficácia 
contida em lei; (b) como ônus, enquanto imperativo ditado, no próprio 
interesse do caucionante, para, mediante ela, evitar-se prejuízo processual, 
sendo o caso mais relevante o da cautio pro expensis, a ser adiante 
estudada; e, por fim,  (c) como dever, desvinculada de qualquer sanção, e 
cujo exemplo, raro, é o do art. 730 do CCB. 
 
Extenso é o rol de hipóteses da caução legal, exemplificativamente: a) no 
Código de Processo Civil, arts. 588, 690, 950, 1.051, 1.166 e 634, §§ 2º e 
5º; b) no Código Civil Brasileiro, arts. 555, 729, 297, 419, 529, 580, 582 e 
1.734, p.ú.; c) no Código Comercial, arts. 198, 263, 527, 580, 595 e 784; e 
d) além de outras hipóteses em leis extravagantes, como a Lei nº 8.666/93 – 
Licitações e Contratos Administrativos. 
 
O professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, seguindo classificação um 
pouco diferente, mas  que não chega a desvirtuar, em essência, daquela até 
o momento encampada, agrupa as cauções sentenciais dentro das legais e 
cria uma outra espécie, as cauções processuais, dentre as quais insere as 
ações cautelares e as medidas incidentais necessárias, de imposição ex 
officio, pelo juiz, que serão a seguir tratadas, como também serão alvo de 
nova ótica no capítulo referente aos procedimentos. 
 
 
 
 
 
III.2.1 – CAUÇÕES NÃO-CAUTELARES  E AÇÃO DE CAUÇÃO 
 
 
Quando a relação jurídica da qual deriva a obrigação ou o dever de 
garantia, consubstanciado na prestação de caução, decorre de lei, contrato, 
sentença, ou independe de verificação de risco de dano iminente ao direito 



protegido pela caução, estar-se-á diante de hipótese de ação de caução, que 
nada tem de cautelar, ante sua satisfatividade, e cujo procedimento vem 
disciplinado nos art. 829 e 830 do CPC, que também serão analisados em 
momento oportuno. A natureza satisfativa da medida, neste caso, exclui a 
possibilidade de uma defesa natural contra as pretensões cautelares, mas 
apenas questões concernentes ao montante da caução, forma em que foi 
prestada, idoneidade do prestador...  
 
 
III.3 – CAUÇÕES CAUTELARES – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM 
IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO E MEDIDAS CAUTELARES TÍPICAS INCIDENTAIS 
(CONTRACAULETA E CAUTELA SUBSTITUTIVA) 
 
 
A caução típica do processo cautelar pressupõe motivação especial da 
tutela de segurança, isto é, a necessidade ou conveniência da medida para 
realizar a função do processo cautelar, que é servir à útil e eficiente atuação 
de outro processo. Só há tutela cautelar típica quando se protege o interesse 
processual (fumus boni iuris, ou direito de ação) em face do periculum in 
mora. 
 
GALENO LACERDA e OVÍDIO BATISTA entendem que a caução, em todos os 
tipos de tutela cautelar, não passa de ato de procedimento, necessariamente 
posterior à apreciação pelo juiz dos requisitos do fumus boni iuris e do 
periculum in mora. 
 
A constatação é relevante, na medida em que evidencia não haver ação 
cautelar de caução, mas, apenas, ação cautelar inominada, em que o juiz, 
segundo sua prudente discrição ou então diante de expresso pedido da 
parte, considerando presentes os requisitos acima aludidos e a adequação 
do remédio jurídico ao caso concreto, impõe caução, como ato meramente 
procedimental. 
Assim, a caução cautelar, visando a preservação do status quo ante e a 
efetividade de um processo principal, seria objeto de pedido em uma (a) 
ação cautelar inominada, que dela se serviria, constituindo simples ato do 
procedimento, ou então, em processos já em curso, cautelares ou não, 
assumiria a característica (b) medida cautelar incidental, ora consistindo em 
(b.1) figura integrante do poder geral de cautela (art. 799), (b.2) medida 
substitutiva de outro provimento cautelar específico (art. 805) , (b.3) 



contracautela nas medidas liminares (art. 804) ou (b.4) qualquer outra 
medida que apresente natureza cautelar.  
 
A par dos artigos supra citados, existem ainda outras disposições no CPC 
que se enquadram como caução, ora como contracautela – art. 816, II 
(arresto) e art.823 (seqüestro) – ora como cautela substitutiva – art. 819, II 
(arresto) e art. 940 (nunciação de obra), cabendo sempre destacar a natureza 
cautelar incidental da medida. 
 
A título de exemplo, GALENO LACERDA lista como espécies do gênero ação 
cautelar inominada as hipóteses do artigo 529, do CCB, ao estabelecer que 
“o proprietário ou inquilino de um prédio, em que alguém tem o direito de 
fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as 
precisas seguranças contra o prejuízo eventual”, em que a possibilidade de 
dano iminente poderia ser prevenida pela caução e do art. 555, do CCB, 
referente a cautio damni infecti, no que é controvertido por OVÍDIO 
BAPTISTA, que entende uma vez prestada a caução pelo demandado, 
nenhuma ação principal deve ser proposta pelo requerente.  
 
Como antes mencionado, a caução também pode ser requerida como 
medida incidental cautelar em processo que não tenha tal natureza, como se 
dá em casos de execução provisória da sentença, conforme autoriza o art. 
588, inciso I c/c art. 615, III, do CPC. 
 
A classificação das cauções cautelares, acima exposta, não é de todo 
contestada por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que, em contrapartida, 
diverge frontalmente quanto aos procedimentos adotados para os diversos 
tipos de caução cautelar, o que será abordado em tempo oportuno e de 
maneira mais detida. 
 
Por fim, com intuito de trazer a lume tema para debate ou orientar estudo 
mais profundo sobre o tema, cumpre dizer que GALENO LACERDA suscita 
uma terceira categoria de caução cautelar denominando-a medida cautelar 
inexa a processo já em curso, da qual é espécie a prevista no art. 925 do 
CPC, atuando a caução como contrapeso à liminar de manutenção ou 
reintegração. 
 
 
 



III.4 – QUADROS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
 
Segue para maior visualização do tema referente a classificação das 
cauções os quadros esquemáticos desenvolvidos por GALENO LACERDA, 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR e ousadamente pelo grupo que ora 
subscreve, apesar de seguir a orientação do primeiro doutrinador, 
respectivamente: 
 
 
 
 
     Ação cautelar  inominada 
     
     Cautela  subst i tu t iva 
  cautelares  
 
     Contracautela   
 
     Medida cautelar  inexa 
 
 
Cauções  
       de  dire i to  públ ico 
     Negociais  
       de  dire i to  pr ivado 
 
 
  Não-cautelares  Sentenciais  
 
       Condit io  iuris  
 
     Legais  Ônus 
 
       Dever  

 
Legais (entendendo o grupo que entre elas si tuam-se as  
sentenciais)  

 
 
 
Caução Negociais   
 
 
     Ações cautelares 
  Processuais 
 

Medidas incidentais  necessárias,  de 
imposição ex off icio ,  pelo juiz 



 
 
     Ação cautelar  inominada com pedido de caução 
     
 

Advindas do poder geral  
de cautela 

 
 

Cautela substi tut iva 
Cautelares 

     Medidas cautelares  
      incidentais  

        Contracautela  
 
 

Medida incidental  
cautelar  requerida em 
processo de natureza 
diversa 

 
     
Cauções 
       de direi to público 
     Negociais 
       de direi to privado 
 
 
  Não-cautelares Sentenciais  
 
       Condit io iuris  
 
     Legais Ônus   Ônus 
 
        Dever 
 
IV - A AÇÃO ESPECÍFICA DE CAUÇÃO (arts. 829 a 834 do CPC). 
 
 
Como já se disse, a caução visa sempre a garantia, a preventividade, 
assumindo, deveras, um caráter acessório. 
 
É bem verdade que tais características, de certo modo, assemelham-se com 
características do processo cautelar. Contudo, nem sempre quando houver 
prestação de caução no decorrer de uma ação, tratar-se-á de cautelar. 
 



Os art. 799, 804, 805, entre outros, do Código de Processo Civil prevêem a 
prestação de caução no curso de ação cautelar. As medidas ali previstas 
caracterizam-se como providências tomadas em razão da existência de um 
dano iminente. A prestação de caução, portanto, nestes casos, toma feição 
de providência puramente cautelar. Pretende-se a garantia de um direito que 
se apresenta aparente, em decorrência da existência de um risco iminente de 
lesão ao mesmo. 
 
Exemplificativamente, pode-se determinar caução como modo de evitar 
lesão a um direito discutido ou que venha a ser discutir em juízo, em razão 
da demora do julgamento. Também poderá ser determinada como medida 
de contracautela, quando se toma medida assecuratória que possa trazer 
prejuízos ou danos. Por fim, poderá ocorrer caução como medida 
substitutiva a uma outra providência assecuratória. 
 
Em todos estes casos, a prestação de caução não é um fim em si mesmo. É 
medida processual assecuratória, a fim de que o que se decidir em um outro 
processo, o principal, venha a se concretizar futuramente. Diz-se, nestes 
casos, que a caução é cautelar3. 
 
Diametralmente opostas são as hipóteses dos arts. 829 e 830 do CPC. Estes 
legitimam “aquele que for obrigado a dar caução” ou “aquele em cujo favor 
há de ser dada a caução” a instauração de um processo, cuja finalidade é a 
operatividade de um comando de direito material que determina a prestação 
da caução. 
Enquanto  as cauções cautelares exteriorizam uma providência tomada a 
fim de que a pretensão a um direito seja protegida frente ao periculum in 
mora, o mesmo não pode se dizer da pretensão tutelada na Ação de Caução, 
onde o que se procura é ver cumprida a prestação de caução, ou dela se 
eximir. 
 
Assim, as cauções a que dizem respeito a ação de caução dos arts. 829 a 
834 do CPC são as cauções satisfativas, não cautelares, ou, para Pontes de 
Miranda, de direito completo. Derivam de um negócio jurídico, de lei ou 
mesmo de sentença. 
 
                                            
3  Ao nosso ver, a expressão caução cautelar pode gerar confusão, eis que, por ser a caução 
sempre uma garantia, lato sensu ser “cautelar”. A expressão, portanto, deve ser entendida em 
seu sentido estrito, ou seja, como caução determinada como medida ou providência cautelar. 



Está é a posição defendida por Ovídio Batista da Silva4 e Carlos Alberto 
Álvaro de Oliveira5, contudo não unânime na doutrina pátria. 
 
Vicente Greco Filho6 defende o caráter puramente cautelar da Ação de 
Caução, sustentando sua utilização como ação preparatória ou nos casos de 
inexistência de base procedimental para a prestação da caução. 
 
Ernane Fidélis dos Santos7 e Humberto Theodoro Júnior8, posicionam-se no 
sentido de que, a Ação de Caução pode ter como objeto tanto as cauções 
cautelares, que necessitarem de procedimento para sua prestação (não 
incidentais) como as cauções satisfativas. Assim, poderia tomar a feição 
cautelar ou satisfativa de acordo com o tipo de caução a ser prestada.  
 
Contudo, reafirmamos nosso entendimento em razão de que a Ação de 
Caução tem um fim em si própria, qual seja, a prestação de uma caução 
prevista anteriormente em uma norma. Isto porque os arts. 829 e 830 do 
CPC legitimam o obrigado a prestar a caução como aquele que possui 
direito a vê-la prestada. Não se é obrigado, ou não se tem direito a algo se 
antes não houver previsão neste sentido. 
 
Ademais, a contracautela e a caução substitutiva (típicas cauções 
cautelares) são medidas incidentais. Exigir a instauração de um 
procedimento próprio para tanto seria verdadeiro contrasenso à própria 
função do processo cautelar e ao princípio da economia processual. 
 
De outro modo, a caução prevista no art. 799 do CPC não se confunde com 
a caução a que aludem os arts. 829 a 834 do CPC. Lá se exemplifica 
medidas assecuratórias que o juiz pode determinar além dos procedimentos 
cautelares específicos, enquanto que aqui se pretende tutelar a pretensão de 
se ter prestada ou prestar caução. Por outro lado, o art. 799 trata de medidas 
tomadas em ações cautelares inominadas, as quais seguem o rito previsto 
nos art. 801 e seguintes. 
 

                                            
4 Do Processo Cautelar, 1ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1996. 
5 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III, tomo II, arts. 813 a 889, 3ª ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 1998. 
6 Direito Processual Civil Brasileiro, vol. III, 14ª ed. rev., São Paulo, Saraiva, 1999. 
7 Manual de Direito Processual Civil, vol. 2, 4ª ed. atual. e ampl., São Paulo, Saraiva, 1996.  
8 Processo Cautelar, 14ª ed., São Paulo, Leud, 1993. 



Portanto, apesar de o Estatuto Processual Pátrio situar a Ação de Caução 
em seu Livro III, definido-a como procedimento cautelar específico, esta de 
cautelar não tem nada. O interesse principal é, como se afirmou, ou de ver 
prestada, ou prestar a caução. Uma vez resolvida a lide em torno deste 
interesse, não haverá outra discussão a se realizar, inexistindo o caráter 
acessório típicamente cautelar. 
 
Para a exigência do referido interesse é desnecessária a presença do 
periculum in mora. Basta haver previsão de que é necessária a caução para 
que seja exigível. De outra banda, a obrigação de prestar ou o direito de 
exigir a caução se apresentam de forma inequívoca, e não apenas 
aparentemente. 
 
Isto porque, na ocasião da prolação da sentença, o juiz deverá declarar se há 
efetivamente, em decorrência de uma norma de direito material, a 
obrigação de uma das partes prestar caução à outra. Tal sentença transborda 
os limites da cognição sumária, e, por conter uma declaração definitiva 
sobre o direito ou não a prestação de caução, é capaz de produzir coisa 
julgada material. 
 
Acreditamos que a provável razão do lamentável equívoco do Código 
Buzaid em qualificar a Ação de Caução como procedimento cautelar resida 
no fato de que, como mencionado, a caução é instituto usualmente 
empregado para que se assegure um direito, principal, contra um possível 
dano. Contudo, não se pode confundir o caráter preventivo e acessório de 
um instituto de direito material com um outro instituto de direito 
processual, qual seja, o processo cautelar. 
 
V - OBJETO DA CAUÇÃO 
 
 
O Código de Processo Civil atual, ao contrário do de 1.939 que silenciava a 
respeito, prevê expressamente que a caução a ser prestada pode ser real ou 
fidejussória. 
 
Não quis o Estatuto Processual classificar ou qualificar os tipos de caução, 
mas simplesmente evitar restrições às espécies de caução cabíveis, não só 
na Ação de Caução, como também em outros casos onde o Código a prevê. 
 



Denomina-se caução real quando a garantia recair sobre determinado bem 
pertencente ao obrigado ou de terceiro que expressamente assim desejar 
(art. 828 do CPC). Será fidejussória se a garantia for uma promessa de 
terceiro. 
 
Se omisso o comando que impõe a prestação de caução quanto à sua forma, 
caberá ao caucionante a escolha de como irá fazê-lo, seja através de 
depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos públicos, pedras e metais 
preciosos, hipoteca, penhor e fiança. 
 
O rol do art. 827 do CPC não é gradativo assim como a do art. 655 do CPC. 
A escolha do caucionante é livre e não há preferência de uma forma de 
caução sobre outra. O que se exige é que a caução, seja ela de que espécie 
for, seja idônea e atenda ao quantum da pretensão a garantir, com certa 
margem de segurança9. 
 
 
 
VI - LEGITIMAÇÃO  
 
 
Diz o  artigo 828, do Código de Processo Civil  que “a caução pode ser 
prestada pelo interessado ou por terceiro”. Conclui-se portanto que o bem 
jurídico a caucionar tanto pode ser da parte como de  estranho á relação 
processual. Em outras palavras, podemos dizer que  a caução pode ser 
prestada por quem participa (interessado) ou por quem não participa 
(terceiro) da relação jurídica processual em  que a  garantia é pedida. 
 
O  Supremo Tribunal Federal, em acórdão de lavra do Ministro Moreira 
Alves, deu bem a medida do art. 828, quando proclamou que “caução é 
garantia fidejussória ou real, e como tal, necessariamente objeto de relação  
jurídica acessória à relação jurídica principal que é a garantida. O que 
implica dizer que ela tem que consistir, se pessoal, em  pessoa estranha à 
relação jurídica principal, e, se real, em coisa outra que não a objeto da 
prestação da obrigação  a ser garantida. Assim como o devedor não pode 
ser fiador de  si mesmo, a coisa objeto da prestação da obrigação  principal 
não pode ser, ao mesmo tempo, garantia desta, e isso, obviamente, por que 

                                            
9 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, ob. cit. 



só há garantia quando há um plus”. (STF, Pleno, Reclamação 133, 
Amazonas, v.u., julgada em 23.09.81) 
 
Quanto a possibilidade de  terceiro poder prestar caução, convém, a título 
de exemplo, lembrar que a 2ª Câmara Cível do TJRS, em 12.05.76, 
unanimemente decidiu que se terceiro pode prestar caução, não há que se 
obstar ao advogado da parte a oferta da garantia. 
 
 
VII - PROCEDIMENTO 
 
 
Trataremos aqui do delicado problema  do procedimento a ser seguido 
quando houver a necessidade  de garantir  alguma relação jurídica através 
do instituto da caução. Como demonstraremos a seguir, não há consenso 
doutrinário a respeito do tema. 
 
Alguns como Humberto Theodoro Júnior10 defendem a tese de que 
qualquer que seja a natureza da pretensão de caucionar, independente de se 
sabe se a caução tem ou não a natureza cautelar, o procedimento será o 
mesmo, isto é o dos arts. 829 a 834. 
 
Portanto, independente de ter ou não natureza cautelar, a pretensão de 
prestar a caução deverá ser pleiteada por petição inicial, com autuação 
separada e oportuno apensamento aos autos principais (art. 809). 
Assim, quando há interesse do obrigado em prestar a caução, este ao ajuizar 
o pedido, deve indicar na inicial (art. 829) além dos seus requisitos  
ordinários (arts. 282 e 801), mais os seguintes dados: a) o valor a 
caucionar; b) o modo pelo qual a caução será prestada; c) a estimativa dos 
bens a caucionar. 
 
Pode o  obrigado, já com a inicial, depositar o bem ou apresentar a carta de 
fiança, ou simplesmente mencionar a garantia a ser prestada se procedente a 
ação, conforme determina o artigo  832, II. 
 
Se o pedido é daquele a quem há de ser dada a caução, sua forma é a de 
uma  ação cominatória: sem especificar a garantia (salvo se a lei material 

                                            
10 Ob. Cit. 



ou o contrato  forem daqueles que determinam expressamente a garantia a 
ser dada), o autor pedirá a citação do obrigado para que a preste, sob pena 
de incorrer na sanção que a lei ou contrato cominar para a falta (art. 830). 
 
Deferida a inicial, em qualquer dos dois casos, o requerido (réu) será 
citado, com prazo de cinco dias (art. 831), para: 
 
a) aceitar a caução ou contestar o pedido, se a hipótese é a do 829; ou 
b) prestar  a caução  ou contestar o pedido, se o caso é o do art. 830. 
 
Há julgamento imediato da ação, por sentença, independente de audiência 
nos seguintes casos:  
 
a) se o requerido não contestar; 
b) se a caução oferecida for prestada ou aceita; 
c) se a matéria a resolver for somente de direito, ou, sendo de direito e de 
fato,  já não  houver necessidade de outra prova. 
 
Entretanto, havendo contestação e necessidade de provas, o juiz designará 
audiência de instrução e julgamento, seguindo-se sentença, na própria 
audiência, ou no prazo do art. 456. 
 
Vale ressaltar que há doutrinadores que defendem não ser o procedimento 
do artigo 829 à 834 aplicável a todas as espécies de caução. 
 
Repita-se, com base nos ensinamentos de Galeno Lacerda, que não há a 
ação cautelar de caução propriamente dita, mas apenas ação cautelar 
inominada em que a caução constitui simples ato do procedimento, 
posterior à  apreciação pelo juiz dos pressupostos para a concessão da 
segurança. Sendo que em se tratando de ação cautelar inominada, com 
vistas à imposição de caução, aplicam-se as disposições gerais do processo 
cautelar, contidas nos artigos, 796, 797, 800 a 811 do CPC. 
 
Na hipótese do art. 529 do Código Civil, o qual estabelece que “o 
proprietário ou o inquilino de um prédio, em que alguém tem direito de 
fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as 
precisas seguranças contra o prejuízo eventual”, temos a necessidade de 
ação cautelar inominada, em que a possibilidade de dano iminente pode ser 



prevenida pela caução, a garantir a situação perigosa até a solução da 
demanda principal. 
 
Neste caso, haverá uma ação cautelar inominada em que a caução constitui 
simples ato do procedimento,  posterior à apreciação pelo juiz dos 
requisitos para a concessão da cautela, quais sejam o fumus bonis iuris e do 
periculum in mora.  
 
Na defesa desta posição, Galeno Lacerda argumenta que “seria tão 
impróprio aludir a ação cautelar de caução, em lugar de ação cautelar 
inominada, quanto a ação de depósito, em vez de ação de arresto, ou 
transpondo a questão a outro contexto, qualificar a ação de execução 
forçada como ação de penhora”. 
 
No que diz respeito  à cautela substitutiva, como a que trata o art. 819, II do 
CPC, o qual permite  a suspensão da execução do arresto se o devedor 
apresentar fiador idôneo, ou prestar caução para garantir a dívida, 
honorários do advogado do requerente e custas, o mesmo Galeno Lacerda 
doutrina que o pedido de substituição não reclama processo especial em 
autos apensados aos de medida cautelar originária, argumentando que a 
“regra fundamental impõe, quanto possível, a simplificação do 
procedimento. Não há razão para complicá-lo e encarecê-lo com autuação 
em apenso de pedido singelo, como o da substituição de cautela”. 
Já Humberto Theodoro Júnior e J.J. Calmon de Passos entendem que o 
pedido de substituição reclama processo especial em autos apensados aos 
de medida cautelar originária.   
 
Concernente à contracautela (art. 804 do CPC), a doutrina majoritária se 
posiciona no sentido de que a mesma é imposta de ofício pelo juiz, segundo  
sua prudente discrição, dispensando-se inclusive, a autuação própria 
referida no art. 809. 
 
Pense-se, por exemplo, em ação cautelar inominada de sustação de protesto 
em que o juiz determinasse a prestação de caução contracautelar: a ser 
exigido o moroso procedimento do artigo 829, combinado com os artigos 
831 a 834, quando este findasse, o dano estaria irremediavelmente 
consumado. 
 



Quanto às cauções de natureza não cautelar, ou seja, as que descendem 
diretamente de negócio jurídico, regra de lei ou eficácia de alguma 
sentença, proferida em processo com cognição suficiente, Galeno Lacerda 
mais uma vez  contradiz o pensamento de Humberto Theodoro Júnior de 
que  qualquer que seja a natureza da pretensão de caucionar, o 
procedimento será o mesmo, isto é, o dos artigos 829 à 834 do CPC. 
 
Galeno pontifica que a Seção III do Capítulo do Código de Processo Civil 
que rege o Processo Cautelar não abrange a ação cautelar inominada em 
que se peça caução e cujo procedimento é regido pelos arts. 801 e 
seguintes. Assim como, os artigos 829 e seguintes  não incidem quando se 
tratar de contracautela, cautela substitutiva ou alguma medida cautelar 
inexa de caução.  
 
Segundo este doutrinador, embora o código inclua a caução entre os 
procedimentos  cautelares específicos, nos termos em que a regulou, o 
equívoco é palmar. Sendo assim, de modo geral, as cauções ditas não 
cautelares, regem-se, em regra, pelo procedimento dos artigos 829 e 
seguintes, ressalvando-se, porém, as hipóteses em que o pedido constitua 
ato inserto em procedimento já em curso, em que deverá ser postulada nos 
próprios autos da demanda a  que se refere, pois exigir para essas cauções, 
meros atos de procedimento, o aparato incidente e suspensivo, de uma 
cognição específica e abusiva, brigaria com o princípio da economia 
processual. 
 
Seguindo essa mesma linha de entendimento, assim discorrreram os 
Tribunais Pátrios: 
 

“Cauções processuais. Várias delas se aperfeiçoam por simples 
termo nos autos e não passam de meros atos de procedimento, 
inconfundíveis com a ação cautelar de caução, prevista nos artigos. 
826 de seguintes do CPC. Inclui-se entre aquelas a simples caução do 
exeqüente para imitir-se na posse da coisa em execução embargada 
pelo executado em virtude de retenção por benfeitorias (art. 744, § 
3º, do CPC.” ( 3ª Câmara Cível do TJRS, R.J.T.J.R.S,  97/201, 
unânime, 16.12.82). 
 
 
“… a caução a que alude o art. 588, I, do CPC, não requer o 
processamento cautelar previsto  nos arts.  826 e seguintes do mesmo 
estatuto, e o compromisso a que se obriga o exeqüente está implícito 



na garantia que oferece” (4ª Câmara Cível do TJRS, R.J.T.J.R.S,  
71/265, unânime, 31.05.78). 
 
 
“1. Execução provisória de Sentença Judicial. Art. 588, I do Código 
de processo Civil. Pendência de recurso especial. Caução a ser 
prestada nos próprios autos. Inaplicabilidade dos arts. 826 e 
seguintes do Código de processo Civil. Pendência de recurso especial. 
Caução a ser prestada nos próprios autos. Inaplicabilidade dos arts. 
826 e Seg. do Código de Processo Civil. 
 
2. A Caução a que alude o art. 588, I do Código de processo Civil, 
não necessita de processo cautelar específico (art. 826 e segs. do 
Código  de processo Civil), eis que é mais lógico, simples e barato, a 
lavratura do termo nos próprios autos de execução, e o compromisso 
a que se obriga o exeqüente está implícito na garantia que oferece. 
 
Não é a caução convencional  dependente de processo cautelar, mas, 
ato processual-judicial e serial  de processo em curso.” (AI n.º 19964-
8 e 20009-9, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, 
26.02.92 /  Ciência Jurídica – 50 – Março-93). 

 
 
 
VIII - EXECUÇÃO DA SENTENÇA 
 
 
Se a sentença é de improcedência da ação, exaure por si só a prestação 
jurisdicional, que é, então, de natureza declaratória negativa. 
 
Entretanto, se a sentença acolhe o pedido de caução, deve o juiz determinar 
o valor a caucionar, o modo e o prazo pelo qual vai ser prestada a garantia, 
conforme preceitua o artigo 834, caput, do CPC. 
 
A assinação de prazo, no silêncio da lei, constitui matéria pertinente ao 
poder discricional do juiz, dependendo das peculiaridades do caso concreto. 
 
O dies a quo do prazo, mencionado no caput do artigo em comento se inicia 
mesmo estando pendente de julgamento recurso contra a sentença que 
acolheu o pedido de caução. Isto ocorre devido a determinação expressa do 
art. 520, V do CPC, que estipula, neste caso, apelação com efeito apenas 
devolutivo. 



 
Se a garantia já tiver sido prestada com a inicial (art. 832, II), o juiz 
simplesmente a julgará boa e eficaz ao fim a que se propõe. 
 
Há ainda que se fazer uma análise da problemática relativa ao não 
cumprimento da caução determinada pela sentença supra-mencionada. 
 
Neste ponto, uma observação que merece ser apontada, é quanto a falta de 
técnica legislativa inerente ao parágrafo único do artigo 834, que assim 
estabelece: 
 

“Parágrafo único. Se o requerido não cumprir a 
sentença no prazo estabelecido, o juiz declarará: 
 
I - no caso do art. 829, não prestada a caução; 
 
II - no caso do art. 830, efetivada a sanção que 
cominou.” 

 
O equívoco, como se vê, se dá no emprego da palavra requerido, já que, 
como sabemos, nem sempre a este cabe o dever de prestar a caução 
determinada pela sentença, uma vez que a prestação desta pode ser de 
interesse e incumbência do requerente, conforme transparece no artigo 829.  
A expressão acima, para que fosse sanado este inconveniente interpretativo 
do preceito em tela deveria ser substituída por algo como “aquele 
incumbido de prestar a caução”, por que aí sim ficaria claro o fato de que 
esta não é de responsabilidade exclusiva do requerido, pois dependerá de 
quem iniciará a ação, conforme faculta o próprio regime legal da matéria 
em seus artigos 829 e 830. 
 
Conforme já vem sendo destacado, tal procedimento aplica-se, tão somente, 
às “Ações não cautelares de prestação de caução”, portanto, em se tratando 
de ação cautelar inominada contendo pedido de caução, esses dispositivos 
não são invocáveis, assim como, de resto, os arts. 829  a 833 do Código. 
Basta atentar, conforme já dito, a que as ações dos art. 829 e 830 
apresentam natureza não-cautelar. 
 
Resta estabelecer, em cada um dos casos acima citados, a natureza da 
sentença que determina a caução, fazendo-se necessário distinguir: 



 
a) a ação cautelar inominada contendo pedido de caução; 
 
b) a ação do art. 829; 
 
c) a ação do art. 830. 
 
Em (a) a força da sentença favorável ao autor, como geralmente ocorre na 
ação cautelar, é preponderantemente mandamental. As eficácias 
constitutiva (imediata) e condenatória (mediata) são relevantes, mas o 
elemento declaratório é mínimo, insuficiente para produzir coisa julgada 
material. No caso (b) a sentença é de força constitutiva. Por fim, em (c) 
trata-se de espécie de ação cominatória, dando origem a sentença 
preponderantemente cominatória, dando origem a sentença 
preponderantemente condenatória.  
 
Tanto em (b) quanto em (c) há elemento declarativo bastante à produção de 
coisa julgada material. 
 
Outra infelicidade do artigo que merece ser destacada é a sua 
assistematicidade. Já que, transcorrido o prazo assinado na sentença do 
caput sem que o obrigado preste a caução, nova decisão (sentença) será 
proferida pelo juiz, cujo conteúdo será (art. 834, parágrafo único): 
 
a) declarar não prestada a caução, se a propositura da ação partiu do próprio 
obrigado a ela (art. 829); 
 
b) declarar efetivada a sanção que cominou, se a ação foi proposta por 
aquele que tem direito à caução (art. 830). 
 
Pergunta-se: Se o juiz, na forma do caput, já proferiu sentença, encerrando 
o ofício jurisdicional, qual a necessidade de uma nova declaração para 
dizer, no caso do inciso I,  que a caução não foi constituída. O caso do 
inciso II é ainda mais aberrante, porque, aí, alude-se a ser declarada 
efetivada a sanção cominada, valendo, para esta hipótese, transcrever a 
preleção do ilustre mestre C. A ÁLVARO DE OLIVEIRA11. 
 
                                            
11 OLIVEIRA, C. A. Álvaro. LACERDA, Galeno. 
 Comentários ao Código de Processo Civil Vol VII, tomo II. Ed. Forense – RJ. Pags. 229-230. 



“Ora, a sanção já foi cominada na sentença, a sua 
‘efetivação’ não se pode dar, pois, no plano do 
‘verbo’, do apenas declarar do juiz. Na verdade ela 
só se efetivará por meio do necessário processo 
executório que se seguir à sentença condenatória do 
art. 830. E é nos embargos a essa execução que o 
demandado poderá discutir, apropriadamente, se 
cumpriu ou não a sentença, no prazo estabelecido.” 

 
 
Quanto a recorribilidade destes provimentos jurisdicionais sucessivos, a 
doutrina é dissente, valendo destacar os seguintes entendimentos: 
 
No entendimento do autor acima referido, o provimento jurisdicional 
mencionado no art. 834, parágrafo único, é irrecorrível, mormente porque 
nenhum gravame acarreta à parte e poderá ser reapreciado no momento 
oportuno e adequado, quando se extrair da sentença todo o seu proveito, na 
forma de embargos à execução, no caso do art. 830, ou em outra demanda, 
no caso do art. 829. 
 
Já autores como Humberto Theodoro Júnior12, entendem que a atividade 
jurisdicional exercida em função do art. 834, parágrafo único, dá origem a 
uma segunda sentença, a sua vez apelável, o que pode ser colhido do 
seguinte trecho de sua lição: 
 

“Tanto a decisão que julga a ação de caução, como a 
que, posteriormente, julga não prestada a caução, 
são sentenças e desafiam recurso de apelação, sem 
efeito suspensivo (art. 520, IV).” 

 
 
Resta apontar que, o segundo entendimento constitui-se em majoritário, do 
qual são adeptos Pontes de Miranda e Ovídio Baptista. 
 
 
 

                                            
12 JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol II.  Editora Forense - 
RJ. 22ª Ed. 



IX - CAUÇÃO ÀS CUSTAS 
 
 
A caução às custas, também chamada de cautio pro expensis ou ainda 
cautio iudicatum solvi é um instituto de longa tradição no direito pátrio, 
sendo que sua existência remonta às Ordenações Filipinas, sendo repetido o 
preceito no Regulamento 737 de 25.11.1850, e ainda no Código de 
Processo Civil de 1939, de forma que pouca evolução apresentou o instituto 
quando da promulgação da atual Lei de Ritos (art. 835), pois as únicas 
alterações foram quanto a inclusão dos honorários advocatícios nestas 
“custas” (não mencionado nos diplomas anteriores) e ainda quanto a quem 
pode exigí-la, uma vez que não mais se estabelece ser uma iniciativa do 
réu, havendo, com mais adiante será demonstrado, controvérsias se esta 
pode ser determinada de ofício pelo juiz. 
 
Esta modalidade de caução abrange não só as custas do processo intentado 
como também os honorários do patrono do réu, ônus que poderão recair 
sobre o autor, na eventualidade de sucumbência. 
 
A caução é imposta não apenas ao autor estrangeiro, mas igualmente ao 
brasileiro não residente no País, ou ausente dele. 
 
Exige-se a caução ao iniciar o processo, quando o autor não residir no 
Brasil; ou no curso da demanda, quando o autor, que de início residia no 
Brasil, tiver que dele se ausentar (art. 835). 
 
Questiona-se a constitucionalidade do artigo em apreço. Vislumbra-se a 
inconstitucionalidade, no entender de alguns, no fato desta exigência 
constituir um cerceamento do direito de ação, impossibilitando o autor, em 
casos como os previstos pelo dispositivo, a real e concreta tutela 
jurisdicional, contrariando o artigo 153 § 4º da Carta Magna que estatui:  
“A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão 
de direito individual”. Logicamente este cerceio só se daria nos casos em 
que o interessado não pudesse, por questões de miserabilidade, prover esta 
caução. Nesta esteira podemos incluir a posição de Ada Pellegrini 
Grinover13. 

                                            
13 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil, São 
Paulo, Bushatsky, ps. 63-65 apud  OLIVEIRA, C. A. Álvaro. LACERDA, Galeno. Comentários 
ao Código de Processo Civil Vol VII, tomo II. Ed. Forense – RJ. Pag. 233. 



 
Entretanto, face à vigência, em nosso sistema, da Lei nº 1.060/50, que 
estabelece normas para a assistência judiciária aos necessitados, tem-se que 
aquela norma não infere em inconstitucionalidade alguma, uma vez que, 
pela força da lei ordinária em comento, se o autor encontra-se em situação 
econômica que não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários 
do advogado, deles poderá ficar isento (Lei nº 1.060, art. 2º e 3º), não 
tendo, desta forma, que garantir algo que não se tem obrigação de pagar. 
 
O réu, mesmo estrangeiro e não residente no País, não está obrigado a esse 
tipo de caução. 
 
A garantia pode ser real ou fidejussória, mas deve ser idônea, isto é, 
suficiente para garantir as custas do processo e honorários advocatícios da 
parte contrária. 
 
Vê-se que para a exigência da caução às custas, face a sua natureza        
não-cautelar, não se exige a demonstração de requisitos como fumus boni 
iuris ou periculum in mora, já que sua aplicação decorre de circunstâncias 
objetivas legalmente determinadas, conforme já elencadas acima. A caução 
às custas é dispensada nos seguintes casos: 
 
a) quando o autor, mesmo residente no exterior, seja, no entanto, possuidor 
de bens imóveis no território brasileiro (art. 835), desde, é claro, que o 
valor desses imóveis seja suficiente para assegurar o pagamento das 
despesas do processo, na eventualidade da sucumbência; 
 
b) quando se tratar de reconvenção (art. 836, I); 
 
c) quando for o caso de execução de título extrajudicial (art. 836, II). 
 
Questão interessante, já mencionada no intróito deste ponto, é se, com a 
supressão do termo “quando o réu requerer” existente do Diploma 
Processual anterior (Código de 39), passou-se a admitir, no sistema atual, a 
sua determinação de ofício.  
 

                                                                                                                                
 



A resposta parece ser afirmativa, não só pela supressão da exigência no 
próprio artigo, mais também pelo que se pode inferir de outros dispositivos 
insertos no atual Código. Trata-se dos artigos 267, §3º e do 301, XI, § 4º. 
 
No art. 267, § 3º, determina-se que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer 
tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da 
matéria relativa aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento 
válido e regular do processo. E o art. 301, XI, alude expressamente à falta 
de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar, 
permitindo o §4 º deste mesmo artigo a apreciação de oficio pelo juiz. 
 
Trata-se, portanto, de providência indisponível, podendo ser tomada por 
iniciativa ex officio. 
 
Acolhida ou determinada a exigência da caução em referência e assinado 
prazo razoável pelo juiz, deve o autor oferecê-la obedecê-la, sob 
conseqüência, em caso negativo, de extinção do processo sem julgamento 
do mérito. 
 
 
 
X - REFORÇO DA CAUÇÃO 
 
 
No curso do processo principal pode vir a ocorrer desfalque da caução 
prestada, seja ela fidejussória ou real, como se dá, por exemplo, no caso de 
insolvência do fiador, queda de cotação dos títulos caucionados ou 
deterioração dos bens vinculados. 
 
Esta a razão de o art. 837 do Código de Processo Civil prever que 
“verificando-se no curso do processo que se desfalcou a garantia, poderá o 
interessado exigir reforço da caução”.   
 
A pretensão de reforço é deduzida através de um novo procedimento 
incidental, cuja petição inicial (art. 837) deve ser autuada em apenso ao 
primitivo, subordinando-se o processamento e julgamento às mesmas 
regras da concessão ou imposição da caução. 
 
 



 
X.1. PROCEDIMENTO 
 
 
A petição inicial deste incidente deve conter os requisitos comuns de todas 
iniciais (arts. 282) e mais os do art. 837, segunda parte, isto é , a indicação 
da depreciação do bem dado em garantia e da importância do reforço que se 
pretende obter. 
 
Estando em ordem a inaugural, o juiz a despachará, mandando citar o réu 
para, segundo o rito do art. 831, prestar o reforço ou contestar o pedido, em 
cinco dias. 
 
Realizada sumariamente a instrução, quando necessária, o juiz proferirá a 
sentença, que pode acolher ou não o pedido de reforço. 
 
Se improcedente, o juiz atribuirá o ônus da sucumbência ao autor do 
incidente; “julgando procedente o pedido, o juiz assinará prazo para que o 
obrigado reforce a caução” (art. 838). 
 
Oportuno tecer considerações sobre as conseqüências do descumprimento 
desta determinação. 
 
Do descumprimento da ordem de reforço da caução, decorre a cessação dos 
efeitos da primitiva caução, com as seguintes conseqüências (art. 838, 2ª 
parte): 
 
a) se a caução havia sido prestada pelo autor, presumir-se-á que tenha ele 
desistido da ação principal, caso não tenha ainda sido julgada; 
 
b) se prestada por parte de recorrente, presumir-se-á que tenha desistido do 
recurso. 
 
Impende, neste momento, destacar qual seria o recurso objeto da 
desistência, aludido pelo preceito: 
 
b.1.) para os que entendem o cabimento de caução às custas para 
interposição de recurso, a não prestação da caução complementar faria 
presunção da desistência deste recurso; 



 
b.2.) para os partidários da posição de que caução às custas não se aplica a 
recurso, uma vez que não se trata de ação, a segunda parte do final do art. 
838, viria abarcar aquela hipótese em que deixou-se de cumprir a sentença 
de reforço, mas já teria sido prolatada a sentença no processo originário do 
pedido de cautio pro expensis, embora ainda pendente de julgamento de 
recuso, sendo este o recurso objeto da aludida desistência.  
 
Importante aspecto a ser destacado é quanto a aplicação do instituto do 
reforço à caução regulado pelos artigos 837 e 838. Se cabível apenas para 
reforço da caução às custas estabelecida no artigo 836, ou se aplicável 
quando se deseja reforçar outras espécies de caução aludidas pelo 
procedimento do 829 a 834. 
 
Embora o art. 837 aluda somente a reforço de caução com vistas à cautio 
pro expensis, qualquer pretensão modificativa, mesmo com referência aos 
arts. 829 a 834, deve ser exercitada, por analogia, pelo mesmo 
procedimento. Neste sentido temos o posicionamento de Humberto 
Theodoro JR e Galeno Lacerda. 
 
Diz-se “pretensão modificativa” por que o procedimento acima pode valer 
não somente para o reforço da garantia, mas também para reduzi-la, caso 
haja uma valorização exacerbada do bem objeto da caução. 
Ainda quanto a aplicação do rito em tela, questiona-se quanto a  sua 
aplicabilidade às cauções autônomas, de origem legal ou negocial, que 
prescindem de processo para sua constituição e, ainda assim, podem dar 
origem à pretensão de reforço. Neste caso entende-se aplicável por analogia 
o rito do 834-835 mesmo tratando-se de hipótese em que há garantia não é 
prestada judicialmente. 
 
Providencial, neste ponto, destacar a posição de Ovídio Baptista14: 
 

“… não obstante a formulação imprópria do art. 837, 
todos esses procedimentos de reforço de caução 
devem processar-se pelas regras desta Seção. Não há, 
em nosso sistema, outro veículo que as possa colher. 
De resto a amplitude com que foi concebido o art. 

                                            
14 SILVA, Ovídio A. Baptista. Comentários ao CPC., p. 388. 



830 a custo poderia conciliar-se com a inadvertida 
limitação imposta pelo art. 837”. 

 
Exceção já é feita quanto as “cauções cautelares” (já referidas 
anteriormente neste trabalho cuja natureza é diferente das agora tratadas). O 
reforço quanto a estas deverá ser procedido da mesma forma em que foram 
concedidas. 
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