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RESUMO

O trabalho analisa as diferenciações feitas pela doutrina majoritária nacional 
entre tutela cautelar e tutela antecipada, enfatizando a fragilidade dos seus 
argumentos principais. Ao mesmo tempo, demonstra que as inúmeras 
semelhanças existentes autorizam o seu tratamento legal como espécies do 
mesmo gênero: tutelas de urgência.

Palavras-Chave: Tutela jurisdicional –  antecipada, cautelar; sumariedade, 
satisfatividade; efetividade.



ABSTRACT

The text analyses the differences made by the majority of the national doctrine 
between the cautious and the anticipated guardianships, emphasizing the 
fragilities of their mainly arguments. Simultaneously, demonstrates that the 
various similarities authorize their legal treatment as categories of the same 
gender: “urgent tutelage”.

Keywords: Jurisdictional guardianship - anticipated, cautious; satisfaction, 
swiftness; effectiveness.
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INTRODUÇÃO

Há quem considere o instituto da antecipação de tutela, previsto pela 

Lei 8.952, de 13 (treze) de dezembro de 1994, como a mais importante 

inovação processual dos últimos tempos.

Entretanto, decorridos mais de dez anos desde as reformas que 

introduziram a figura da tutela antecipada, percebe-se que este instituto ainda 

não foi devidamente compreendido pela doutrina, que, por vezes, a confunde 

com a tutela cautelar.

São freqüentes as decisões judiciais que rejeitam ou simplesmente 

derrogam para o último momento (sentença) o pleito antecipatório, retirando 

completamente a eficácia do instituto. Se é verdade que, por vezes, isto 

acontece por não se observarem os requisitos legais necessários a sua 

concessão, também não se pode negar que muitos julgadores ainda têm 

dificuldade em compreender as modalidades de “tutela de urgência” estudadas 

pelo presente ensaio, a saber, a tutela cautelar e a tutela antecipatória.

O escopo do presente trabalho é justamente demonstrar que a 

dificuldade sentida pela doutrina e pelos operadores do direito, na práxis 

forense, é fruto da precária distinção feita pelo legislador entre os institutos. Em 

outras palavras, demonstrar que, embora as noções de tutela cautelar e de 

tutela antecipada sejam amplamente difundidas e utilizadas (ao contrário do 

que ocorre com o procedimento monitório, por exemplo), estes instrumentos 

poderiam ser otimizados se os dispositivos legais fossem mais claros, 



delimitando melhor os respectivos âmbitos de incidência de cada dessas 

modalidades de tutela de urgência.

Estabelecidas essas premissas, o trabalho terá início pelo estudo 

dos aspectos constitucionais das tutelas de urgência. Partiremos da proibição 

da autotutela e do monopólio da jurisdição assumido pelo Estado. Os princípios 

do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional também serão 

abordados, mas não sem antes entendermos como se deu a evolução da 

jurisdição no Estado Contemporâneo. Esta digressão é necessária para que se 

observe a mudança de paradigmas que foi realizada pelo Estado 

Constitucional, concedendo incontestável destaque aos direitos fundamentais. 

A necessária harmonização entre aqueles dois direitos (da efetividade e do 

devido processo legal) serve de base teórica para a idealização das tutelas de 

urgência (gênero que engloba as noções de tutela cautelar e de tutela 

antecipatória).

O estudo volta-se, então, para a caracterização do periculum in 

mora, situação de risco prevista por Calamandrei e que justifica a previsão de 

instrumentos hábeis ao seu combate, ou seja, as tutelas de urgência. A partir 

das características da tutela cautelar, poderemos identificar muitos dos erros 

cometidos pelos estudiosos quando da malsinada tentativa de diferenciação 

feita pela doutrina entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória. A correta 

compreensão deste aspecto comprova nos permite concluir que as tutelas 

cautelar e antecipatória partilham do mesmo objetivo, qual seja, o de 

neutralizá-lo, motivo pelo qual o tratamento uniforme do legislador neste 

sentido facilitaria em muito a compreensão dos estudiosos.



Por fim, serão investigadas algumas das possíveis razões que 

motivaram à doutrina majoritária nacional tratar as tutelas cautelar e 

antecipatória como categorias incomunicáveis, incompatíveis e mutuamente 

excludentes. Será apresentada, ao final, uma possível solução ao tema das 

tutelas de urgência.

Assim, o presente trabalho tem por escopo demonstrar que os 

argumentos utilizados pela doutrina para diferenciar a tutela antecipatória da 

tutela cautelar padecem de fragilidade, dificultando o seu estudo e 

aprofundando uma discussão um tanto infrutífera. De outra parte, o fato de 

possuírem características semelhantes autoriza que o legislador lhes confira 

um tratamento legal semelhante, como espécies do mesmo gênero (facilitando, 

assim, a devida compreensão dos institutos).



1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DAS TUTELAS DE URGÊNCIA

1.1 Noções gerais

Em uma sociedade evoluída, com normas gerais de conduta 

impostas a todos, não se pode conceber a solução dos conflitos através da 

sujeição do mais fraco pelo mais forte (autotutela). Essa forma de compor 

litígios foi oportunamente substituída pela função jurisdicional do Estado.

A partir do momento em que proibiu a justiça por mãos próprias 

(autotutela) e chamou a si, com exclusividade, a tarefa de assegurar o império 

da norma jurídica, o Estado assumiu, para com todos os cidadãos, o dever de 

tornar realidade a disciplina das relações intersubjetivas, previstas nas normas 

por ele editadas.

Neste sentido, o exame feito por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

Cruz Arenhart:

O Estado, ao proibir a autotutela, assume o monopólio da jurisdição. 
Como conseqüência, ou seja, diante da proibição da autotutela, 
ofertou-se àquele que não podia mais realizar o seu interesse através 
da própria força o direito de recorrer à justiça, ou o direito de ação.1

Para cumprir fielmente o dever de solucionar os conflitos de 

interesse entre os indivíduos, através das normas jurídicas, o Estado precisava 

conceder a todos o direito de levar as suas pretensões ao órgão jurisdicional. 

Não é necessária uma profunda reflexão para chegar a tal conclusão. 

Quaisquer pretensões, por mais infundadas ou esdrúxulas que sejam, 

merecem a atenção do Estado, visto que esta é a única maneira de se 

1 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 
conhecimento. 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
31.



constatar quem realmente merece a proteção da norma num dado caso 

concreto.

1.1.1 Direito de ação ou direito de acesso à justiça

À luz dessas noções, foi criada a garantia constitucional do direito 

de ação2 ou direito de acesso à justiça. A importância dessa garantia é 

evidente, sendo, por vezes, prevista nos próprios textos constitucionais. No 

caso brasileiro, foi contemplada pelo art. 5º, inciso XXXV3: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”4. Esse tema foi 

tratado por Marinoni:

[...] o direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5.º, XXXV, da 
Constituição da República, não quer dizer apenas que todos têm 
direito de ir a juízo, mas também quer significar que todos têm direito 
à tutela jurisdicional efetiva, adequada e tempestiva.5

De outra parte, além de tomar para si o direito e o dever de dizer o 

que é o justo e de solucionar os conflitos existentes entre os indivíduos, o 

2 Dinamarco prefere a expressão “inafastabilidade da tutela jurisdicional”  (op. cit. p. 131), por 
considerar que o dispositivo supracitado constitui suporte constitucional de uma “tendência 
expansiva”  (op. cit. p. 219), que ampliou o seu sentido. In DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. de acordo com a emenda 
constitucional n. 45, de 8.12.2004 (DOU de 31.12.2004) e com um estudo sistemático da 
Reforma do Judiciário (na Apresentação da 5ª edição). São Paulo: Malheiros Editores, 2005. v. 
1. p. 131.
3 Nunca é demais lembrar que o art. 5º, XXXV, além de legitimar o direito constitucional de 
ação, serve de base para outros direitos fundamentais, como o “direito à tutela jurisdicional 
efetiva, adequada e tempestiva.”  (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e 
julgamento antecipado: parte incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. da obra 
Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença –  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 18)
4 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, como também é conhecido este 
dispositivo, surgiu, de forma explícita, com a Constituição da República de 1946, que dispunha, 
em seu art. 146, § 4º: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão de direito individual”.
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 
incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, 
julgamento antecipado e execução imediata da sentença –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 18.



legislador brasileiro adotou o sistema da cognição exauriente, na busca de 

conferir a maior segurança possível ao ordenamento. Trata-se, pois, de um 

procedimento, dito ordinário, em que são oportunizadas às partes as mais 

variadas defesas possíveis.

A fórmula criada – de monopólio estatal da jurisdição e de processo 

dotado de cognição exauriente –  só é adequada numa visão metafísica do 

sistema, totalmente desgarrada da realidade dos fatos, afinal, diversas são as 

situações em que a demora decorrente do processo acaba por colocar em 

risco o próprio direito da parte. Na lição de Teori Albino Zavaski:

Ora, se o Estado assumiu o monopólio da jurisdição, proibindo a 
tutela de mão própria, é seu dever fazer com que os indivíduos a ela 
submetidos compulsoriamente não venham a sofrer danos em 
decorrência da demora da atividade jurisdicional.6

A contrapartida da proibição da autotutela é a realização do direito 

pelo Estado, o qual só se realiza, verdadeiramente, quando o seu titular pode 

dele usufruir tal como previsto no ordenamento jurídico pelas normas de direito 

substancial.

Nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque:

Trata-se da função jurisdicional do Estado, quem vem substituir a 
autotutela e, mediante o processo, busca a atuação do direito 
material em favor de quem tem razão. Qualquer pessoa pode invocar 
a tutela jurisdicional, exercendo seu poder ou direito de ação, 
assegurado em nível constitucional.7

A resposta dada pelo Estado não deve ser apenas formal, mas 

qualificada. Em outras palavras, deve ser apta a atender aos anseios de quem 

buscou a referida proteção jurisdicional. Sobre o assunto, o supracitado mestre 

paulista adverte:

6 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 3ª ed. São Paulo, Ed. Saraiva, 2000, p. 27.
7 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 15.



Não basta, pois, assegurar o direito de ação a todos aqueles 
que pretendam valer-se do processo. É necessário garantir o 
acesso efetivo à tutela jurisdicional, por parte de quem dela 
necessita.8

Uma resposta jurisdicional desqualificada representa a própria 

denegação de Justiça a quem a merece, devendo ser duramente combatida 

por aquele que detém o monopólio da jurisdição. Todavia, antes de prosseguir 

no debate, é necessário analisar a evolução da jurisdição no Estado 

Contemporâneo, com fito de entender as implicações decorrentes desta 

“constitucionalização do direito”.

1.2 A jurisdição no Estado Contemporâneo

A lei9, como é sabido, perdeu o posto de supremacia em que vivia, 

tendo que se submeter aos ditames dos textos constitucionais. O princípio da 

legalidade teve seu conteúdo modificado, passando-se a exigir a conformação 

da lei com a Constituição e, em especial, com os direitos fundamentais.

Referida mudança, denominada de neoconstitucionalismo, 

assume coloração particular no presente trabalho em virtude da exigência 

constitucional da efetividade da tutela jurisdicional, merecendo, pois, ser 

explicada com maiores detalhes.10

1.2.1 O Estado Liberal de Direito e o princípio da legalidade

8 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 63.
9 Em especial, o Código Civil.
10 Obviamente, o tema não será exaustivamente abordado, sob pena de se abandonar o 
escopo do presente trabalho.



O Estado Liberal de Direito necessitava condicionar a força do 

Estado à liberdade da sociedade. Para tanto, instituiu o princípio da 

legalidade como fundamento para a sua imposição, buscando, com isto, 

eliminar as tradições jurídicas do Absolutismo e do Antigo Regime. A lei, ao ser 

elevada a um patamar superior, acabava por restringir a liberdade dos juízes e 

da própria Administração, os quais deveriam pautar suas ações na lei.

Como se pode constatar, o principio da legalidade foi a forma 

encontrada pela burguesia para substituir o absolutismo do regime anterior. 

Nos países marcados pelo princípio da legalidade, o direito era reduzido à lei, e 

o Parlamento, através das leis, era quem definia o que era o direito. 

A validade da norma dependia, única e exclusivamente, da 

capacidade normativa da autoridade que a criasse. Não havia qualquer 

correspondência entre a norma e a noção de justiça. Esta fase, com a ênfase 

dada ao princípio da legalidade, constituiu um novo critério de identificação do 

direito.

O Parlamento se utilizou de tal princípio para reservar para si o 

poder político. Nascia o Estado Legislativo, nomenclatura que enfatizava a 

nítida posição de superioridade desta função estatal. O que conferia unidade à 

lei era o poder político e social do Parlamento, consubstanciado na força 

política da burguesia. De outra parte, o poder dos juízes ficava limitado a 

reproduzir o que já havia sido dito pelo Legislativo. O julgamento, nesse 

contexto, deveria ser “um texto exato da lei”.11

11 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 158.



Nesse contexto, a atuação do juiz era legitimada pela teoria 

clássica da separação de poderes12, cujas primeiras bases teóricas foram 

lançadas na Antigüidade grega por Aristóteles13. Fácil chegar a esta conclusão. 

Aos juízes cumpria apenas declarar a lei, pouco importando se a decisão 

tomada era justa ou injusta, contanto que fosse baseada na lei. O juiz não 

participava do processo de criação do direito, papel que cabia tão-somente ao 

legislador.

Pode-se dizer que a transformação operada pelo Estado Legislativo 

tinha por objetivo coibir os abusos praticados pelos demais poderes. 

Entretanto, houve apenas um deslocamento do problema, já que não se pode 

mais controlar os abusos cometidos pela legislação.

Para completar essas considerações, um ponto deve ser explicado. 

O Estado Liberal não se preocupava com as necessidades sociais ou com o 

senso de justiça. Buscava, isto sim, possibilitar aos cidadãos a defesa contra 

eventuais agressões oriundas das autoridades estatais. A igualdade era vista 

como garantia da liberdade, e estas noções eram protegidas pela lei, através 

das suas características de generalidade e de abstração. O ordenamento 

jurídico tinha a sua estabilidade mantida conforme tratasse todos igualmente, 

sem qualquer discriminação. Curiosamente, esse panorama também impedia o 

juiz de interpretar a lei ou de considerar alguma peculiaridade do caso 

concreto, como se observa nas palavras de Montesquieu, para quem se “os 

julgamentos fossem uma opinião particular do juiz, viver-se-ia na sociedade 

sem saber precisamente os compromissos que nela são assumidos”.14

12 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
13 ARISTÓTELES. Política. Tradução, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 3. ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
14 MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 158.



É importante notar que foi justamente nesse contexto, em que o 

Estado era impossibilitado de interferir na sociedade para proteger os menos 

favorecidos, que surgiram os direitos fundamentais. Pretendeu-se, com eles, 

socorrer um cidadão que era constantemente ameaçado pelo Poder Público. 

Em outras palavras, os direitos fundamentais, influenciados pelo ideal do 

Estado Liberal, nasceram como garantias oponíveis contra o Estado, a fim de 

que o cidadão pudesse evocá-los como defesa contra eventuais 

arbitrariedades estatais.

1.2.2 O positivismo jurídico

Todo este panorama surgido com a sobrevalorização do princípio da 

legalidade pode ser traduzido no chamado positivismo jurídico, preocupado 

única e exclusivamente com as exigências formais da norma (e não com o seu 

conteúdo).

A função primordial da jurisdição era viabilizar a reparação do dano, 

sendo a liberdade garantida na medida em que o Estado não interferisse nas 

relações privadas.15

Como destacado, o direito era resumido à lei e esta era criação 

exclusiva das casas legislativas. O juiz tinha a sua importância limitada à 

descrição da lei e à busca da vontade do legislador.

Por força disso, o positivismo jurídico pode ser caracterizado 

como a ciência que explica a norma positivada. É válido observar que, para 

15 Com efeito, qualquer determinação neste sentido, sem que houvesse sido violada uma lei, 
era considerado um atentado à liberdade individual.



essa ciência, a lei era dotada de plenitude, sem que houvesse lacunas no 

ordenamento jurídico. O conceito de jurisdição, no século XIX, não englobava a 

noção de tutela preventiva, estando restrita à reparação do direito violado.

Embora ainda presos aos valores do Estado Liberal, alguns 

doutrinadores16 começaram a destacar a natureza pública do processo civil. 

Calha notar que essa evolução doutrinária teve prosseguimento com a teoria 

de Giuseppe Chiovenda, que demonstrou a autonomia da ação em face do 

direito material, reforçando a natureza publicista do processo civil.17 Este 

processo teve prosseguimento com Francesco Carnelutti –  que atribuiu à 

jurisdição a função de justa composição da lide, entendida, em sua clássica 

definição, como “conflito de interesses qualificado pela pretensão de um dos 

interessados e pela resistência do outro”18 – e com Piero Calamandrei.19

Por fim, em que pese a importância de Francesco Carnelutti e de 

Piero Calamandrei para a evolução do pensamento jurídico, deve-se atentar 

para o seguinte fato: as suas concepções continuavam atreladas à idéia de que 

a função do juiz está estritamente subordinada à do legislador, devendo limitar-

se a declará-la.20

1.2.3 O neoconstitucionalismo

16 Entre eles, Lodovico Mortara in Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile. 
Milano: Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, 1923.
17 Apesar dos inegáveis avanços, não se pode deixar de observar que a escola chiovendiana 
ainda se manteve ligada ao positivismo clássico.
18 CARNELUTTI, Francesco. Sistema di diritto processuale civile. Padova: Cedam, 1936. v. 
1. p. 40.
19 CALAMANDREI, Piero. Istituzione di diritto processuale civile. Napoli: Morano, 1970.
20 A distinção entre as formulações de Chiovenda e as de Carnelutti e Calamandrei pode ser 
sintetizada no seguinte aspecto: para aquelas, a jurisdição declara a lei, mas não produz uma 
nova regra; enquanto para estas, a jurisdição declara a lei e cria uma nova regra, que passa a 
integrar o ordenamento jurídico.



Inicialmente, convém observar que o neoconstitucionalismo teve 

origem a partir de três importantes acontecimentos (um histórico, um filosófico 

e um teórico), analisados a seguir.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as idéias defendidas pelo 

Estado Liberal de Direito – baseadas na utópica premissa de que a liberdade 

só seria garantida se os homens fossem tratados como iguais, 

independentemente das desigualdades concretas – passaram a ser duramente 

criticadas. Difundiu-se a idéia de que a Constituição, e não mais a lei, estaria 

no centro do sistema jurídico. Tal processo teve início na Alemanha, passando 

pela Itália e, anos depois, pela Espanha e por Portugal, atingindo o resto da 

Europa. O período subseqüente à Segunda Guerra Mundial foi, assim, o 

marco histórico do neoconstitucionalismo.

Nesse quadro, a igualdade social se impôs como requisito 

necessário para a efetivação da liberdade, a qual só poderia ser usufruída se 

estivessem presentes as mínimas condições para uma vida digna. Entra em 

cena, pois, o Estado preocupado com as questões sociais. O Parlamento, 

antes uníssono, torna-se o local das divergências. Surgem inúmeros “grupos 

de pressão”21, e diferentes idéias acerca do papel do Estado e do próprio direito 

passam a se confrontar. A vontade legislativa passa a ser a vontade dos 

ajustes do Legislativo, determinados pelas forças de pressão.

Não há mais como pensar, diante deste contexto de formação das 

leis e do pensamento jurídico, em uma norma geral, abstrata, coerente e que 

21 É o exemplo dos sindicatos, associações de profissionais liberais e de empresários, entre 
outros.



fosse produto da vontade homogênea do parlamento. A noção de que o texto 

da lei é perfeito e que, por resultar de um procedimento legislativo regular, 

deve apenas ser proclamado pelo operador do direito, é finalmente superada.

Busca-se o resgate da “substância da lei”, de instrumentos capazes 

de permitir a sua limitação e conformação aos ideais de justiça. A saída 

encontrada, para legitimar o referido controle, foi colocar esses princípios em 

um plano superior, infiltrando-os nas Constituições. A lei perderia seu status de 

supremacia, subordinando-se à Constituição. Essa mudança de paradigmas 

constitui o marco filosófico do neoconstitucionalismo.

Assim, percebe-se que uma nova feição foi conferida ao princípio da 

legalidade, devendo haver a conformação da lei com o texto constitucional e, 

sobretudo, com os direitos fundamentais. Mais do que simples evolução 

doutrinária, trata-se de verdadeira revolução, com a preocupação formal dando 

espaço à preocupação substancial, ou seja, com o conteúdo.

Importa destacar que, na medida em que a lei passa a se subordinar 

à Constituição e aos direitos fundamentais, a tarefa dos operadores do direito 

deixa de ser a de descrever a lei. Estes, seja qual for a área da sua 

especialidade, devem, agora, compreender a lei à luz dos princípios 

constitucionais e dos direitos fundamentais.

Esta compreensão da lei a partir da Constituição refletiu a nova 

feição do positivismo, também chamada de positivismo crítico ou de pós-

positivismo22. É a superação do positivismo no seu aspecto essencial – o fato 

22 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2000.



de equiparar o direito à lei – sem, no entanto, retornar às categorias abstratas 

do jusnaturalismo23. 

Partindo-se destas considerações, é válido observar que esse novo 

cenário, com a transformação da concepção de direito, acabou por repercutir 

com maior intensidade em relação aos juízes24, que passaram a ser os 

projetores de um novo direito, de uma nova postura, que toma em 

consideração a lei à luz da Constituição, ajustando-a conforme seja necessário. 

O reconhecimento de força normativa à Constituição –  a qual deixa de ser 

apenas um documento político –, o novo papel conferido à norma e aos juízes, 

e a expansão da jurisdição constitucional (em que ganham relevância os 

tribunais constitucionais25), constituem o marco teórico do 

neoconstitucionalismo. 

1.2.3.1 Diferenciação entre regras e princípios

23 A dicotomia existente entre o direito positivo e o direito natural (jusnaturalismo), como 
adverte Tercio Sampaio Ferraz Jr., foi consideravelmente enfraquecida, motivada, entre outras 
razões, pela “promulgação constitucional dos direitos fundamentais”. (FERRAZ JR, Tercio 
Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 171)
24 Neste ponto, merece destaque o instituto do controle de constitucionalidade, onde o juiz pode 
inclusive declarar a inconstitucionalidade de uma lei que julgue incompatível com os princípios 
de justiça e com os direitos fundamentais. Sobre a supremacia da constituição, assevera 
Alexandre de Moraes: “A idéia de controle de constitucionalidade está relacionada, conforme já 
analisado, à supremacia da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico e, também, à de 
rigidez constitucional e proteção aos direitos fundamentais”. (MORAES, Alexandre. 
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. p. 2366)
25 O modelo norte-americano passou a ser dominante, sendo seguido pelos demais países.



Antes de prosseguir na discussão, necessário, pois, entender a 

diferenciação feita pela doutrina –  sobretudo após as obras de Ronald 

Dworkin26 e de Robert Alexy27 – entre regras e princípios.

Enquanto as regras descrevem o que deve e o que não deve ser 

feito, ou ainda o que se pode fazer em determinadas situações, os princípios 

revelam os valores ou critérios que devem orientar a aplicação daquelas, 

diante de um caso concreto. 

Em razão disso, podemos dizer que os princípios não apenas 

iluminam as normas jurídicas, mas também conferem valor à realidade sobre a 

qual se projetam. Nessa ordem de idéias, os princípios acabam por condicionar 

a própria compreensão e realização das regras. Na definição de Miguel Reale, 

“princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce 

ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema 

de conceitos relativos a dada porção da realidade”.28

Ainda diferenciando regras de princípios, Ronald Dworkin29 afirma, 

com muita propriedade, que, no caso de conflito entre regras, o problema é de 

validade, enquanto no conflito entre princípios, a questão é de peso. Quando 

há colisão de princípios, um deve ceder diante do outro, conforme as 

peculiaridades do caso concreto.

1.2.3.2 A metodologia para aplicação dos princípios no caso concreto

26 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
27 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios 
Políticos y Constitucionales, 2002.
28 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 60.
29 DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1978. p. 
70 e ss.



Também é importante ressaltar que a pluralidade de princípios 

existentes fez surgir a necessidade de se estabelecer uma metodologia para a 

sua aplicação diante dos casos concretos, já que estes não possibilitam uma 

hierarquização lógica.

Esta análise vai importar para o estudo das tutelas de urgência, pois 

há um evidente conflito entre efetividade (urgência) e devido processo legal 

(segurança jurídica), quando da concessão daquelas.

Há quem defenda, como Robert Alexy, que embora os princípios 

não possam ser hierarquizados, eles podem sim ser colocados em ordem 

mediante uma relação de prioridade. Nesta linha de raciocínio, os direitos de 

liberdade e de igualdade precedem aos demais direitos fundamentais. 

Seguindo este norte, Cândido Rangel Dinamarco :

A idéia síntese que está à base dessa moderna visão metodológica 
consiste na preocupação pelos valores consagrados 
constitucionalmente, especialmente a liberdade e a igualdade, que 
afinal são manifestações de algo dotado de maior espectro e 
significado transcendente: o valor justiça.30

Referida preferência, entretanto, não é absoluta, cedendo em face 

das particularidades do caso concreto. Neste sentido, fala-se em ponderação 

dos princípios (ou em aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido 

estrito). A este respeito, invoca-se o entendimento de Ruy Samuel Espíndola, a 

partir do pensamento de José Joaquim Gomes Canotilho:

“O fato de a Constituição constituir um sistema aberto de princípios já 
insinua que podem existir fenômenos de tensão entre os vários 
princípios estruturantes ou entre os restantes princípios 
constitucionais gerais e especiais”. E no seu entendimento, como os 
princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, 
compatíveis com vários níveis de concretização, conforme as 
condições fáticas e jurídicas de realização constitucional, isso permite 
o “balanceamento de valores e interesses”, consoante o peso e a 

30 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 26.



ponderação prática dos princípios eventualmente conflitantes. Nesse 
particular, destaca, os princípios não obedecem, como as regras, à 
“lógica do tudo ou nada”.31

Impossível não associar esta diferenciação (entre regras e 

princípios) com a ruptura feita com o positivismo do Estado Liberal, em que o 

direito passou a ser compreendido a partir dos princípios (e não mais a partir 

das regras, como era feito no positivismo).

1.2.4 A Constituição Federal de 1988: um marco histórico

Enquanto na Europa o neoconstitucionalismo teve como marco 

histórico o período subseqüente à Segunda Guerra Mundial, no Brasil, este 

marco foi o advento da Constituição Federal de 1988. 

Este diploma fez a travessia democrática do Estado brasileiro – 

antes autoritário, intolerante e, por vezes violento –, conferindo ao país uma 

esperada estabilidade institucional.

De outra parte, cumpre consignar que a Constituição Federal de 

1988 também conferiu tratamento diferenciado aos direitos fundamentais, 

estabelecendo, entre outras coisas, a sua aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, 

§1º)32 e o status de cláusulas pétreas (CF, art. 60, §4º, IV).33 

A ampliação da legitimação para propor ADIs também merece ser 

lembrada, visto que o controle de constitucionalidade, como já exposto (Nota 

31 ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceitos de princípios constitucionais. 2. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 243.
32 CF, art. 5º, §1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.”
33 CF, art. 60, §4º: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] 
IV- os direitos e garantias individuais.”



23), constitui uma das maiores demonstrações dos novos “poderes” conferidos 

aos juízes.

1.2.5 Conclusões parciais

Como visto, nem a teoria de Chiovenda (para a qual o direito era a 

lei, isto é, a norma a ser aplicada ao caso concreto), nem a teoria de Carnelutti 

(onde a função do juiz era compor a lide, criando uma norma individual que 

regularia o caso concreto) respondiam aos valores trazidos pelo Estado 

Constitucional. A submissão dessas teorias ao “império da lei”  (princípio da 

supremacia da lei) e a negação do raciocínio decisório do juiz, no caso 

concreto, não ofereciam uma resposta adequada às necessidades sociais, 

entre as quais, a de uma tutela jurisdicional efetiva (tema que será 

oportunamente abordado).

Uma observação final merece ser feita: o neoconstitucionalismo não 

dispensa a prévia análise das leis. Ainda é essencial, para dar sentido ao caso, 

analisar a lei e interpretá-la corretamente. A mudança opera-se no enfoque, na 

maneira de se estudar as leis, na forma como as encaramos. 

Para cumprir sua função jurisdicional, o juiz deve pensar, antes de 

tudo, na lei, para só então dimensioná-la na perspectiva dos direitos 

fundamentais e do texto constitucional.34 O juiz das teorias clássicas, que se 

limitava a declarar a lei ou a criar a norma individual a partir da norma geral, foi 

superado pelo juiz que interpreta a norma a partir de uma análise sistemática 

34 Também o legislador foi submetido à vontade do povo, consubstanciada no texto 
constitucional e nos direitos fundamentais.



da Constituição, do controle de constitucionalidade e da regra da harmonização 

(ou balanceamento) dos direitos fundamentais para o caso concreto.

1.3 O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva

Em um primeiro momento, estudamos que o direito de ação foi 

resultado da proibição da autotutela pelo Estado e do monopólio da jurisdição35 

assumido por este.36 Posteriormente, foi explicado, em breves anotações, o 

surgimento do Estado Constitucional e as implicações –  da supremacia da 

Constituição e dos direitos fundamentais – no ordenamento jurídico. 

A análise dos direitos fundamentais e da regra da harmonização (ou 

balanceamento) de princípios ganha especial relevância mais adiante, visto 

que as tutelas de urgência foram idealizadas e concebidas em um contexto de 

35 A função jurisdicional foi brilhantemente conceituada por Zaiden Geraige Neto: “A função 
jurisdicional [...] pode ser definida como a atividade exercida pelo Estado, manifestando o 
poder de tutelar direitos garantidos em lei, aplicando as normas gerais aos casos concretos, 
com desejada imparcialidade, buscando, sempre, a paz social, por intermédio dos órgãos 
judicantes.”  (GERAIGE NETO, Zaiden. O princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional: art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. São Paulo: Editora Revista Dos 
Tribunais, 2003. 56 v.
p. 25). Maria Helena Diniz anota que a função jurisdicional é a “atividade política exercida pelo 
Poder Judiciário para tutelar direitos subjetivos e aplicar normas gerais ao caso concreto 
submetido à sua apreciação. É a função estatal que tem por finalidade a atuação concreta da 
lei por meio da atividade dos órgãos judicantes”  (DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. 
São Paulo: Saraiva, 1998. v. 2. p. 612). Por fim, cumpre consignar a importância conferida a 
esta função por José Manoel de Arruda Alvim Netto: “Podemos, assim, afirmar que a função 
jurisdicional é aquela realizada pelo Poder Judiciário, tendo em vista aplicar a lei a uma 
hipótese controvertida mediante processo regular, produzindo, afinal, coisa julgada, com o que 
substitui, definitivamente, a atividade e vontade das partes. Evidentemente, tem-se que 
distinguir a atividade jurisdicional da administrativa e da legislativa. As duas últimas, 
especialmente a administrativa, consistem em atuação em conformidade com a lei, mas são 
nitidamente diversas da atividade jurisdicional, pois esta é atividade secundária ou substitutiva, 
ao passo que a administrativa é primária”. (ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Curso 
de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 1 v. p. 149)
36 Com a Constituição Federal de 1988, o Poder Judiciário assume o monopólio da jurisdição, 
não mais admitindo o contencioso administrativo previsto na Constituição anterior. É o que 
adverte José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 22. ed. rev. e atual. nos termos da Reforma Constitucional (até a Emenda 
Constitucional n. 39, de 19.12.2002). São Paulo: Malheiros, 2003. p. 430)



harmonização entre os princípios do devido processo legal e da 

efetividade da tutela jurisdicional. 

1.3.1 O direito à tutela jurisdicional efetiva (tutelas de urgência)

O direito à tutela jurisdicional efetiva constitui tema central dos 

estudos processuais modernos, tendo sido elevado à categoria de direito 

fundamental pelo processo constitucional.

Giuseppe Chiovenda já havia demonstrado que a necessidade da 

tutela de urgência exsurge da própria noção de direito. Nas suas palavras, 

constitui um direito do Estado, “fundado en las necesidades generales de la 

tutela del derecho”.37

Se o Estado proíbe a autotutela, exigindo a sua intervenção nas 

relações privadas, deve dotar o sistema jurídico de mecanismos capazes de 

atender tempestivamente às necessidades da sociedade. Interessa, aqui, saber 

que a efetividade da tutela jurisdicional decorre da própria noção de acesso à 

justiça (CF, art. 5º, XXXV), devendo ser interpretada como a necessidade de se 

conferir a maior eficácia possível à tutela jurisdicional, consubstanciada nas 

técnicas cautelar e antecipatória (espécies do gênero “tutelas de urgência”).

José Carlos Barbosa Moreira analisa a efetividade do processo nos 

seguintes termos:

I – O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na 
medida do possível, a todos os direitos contemplados no 
ordenamento.

37 CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil. Trad. José Casáis y 
Santalo. Madrid: Réus, 1922. t. I. p. 261-262.



II –  Em toda extensão da possibilidade prática, o resultado do 
processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da 
específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento.38

José Roberto dos Santos Bedaque, ao tratar da influência do direito 

material sobre o processo, também anota:

Hoje não se discute mais sua independência e autonomia. Debate-se, 
todavia, a respeito da sua efetividade, que, em última análise, 
significa que o processo deve proporcionar a total proteção ao direito 
substancial. Isto é, somente se pode falar em efetividade do processo 
se o seu resultado foi socialmente útil, proporcionando ao titular de 
um direito, em cada caso concreto, o acesso à ordem jurídica justa.39

Como dito anteriormente, o princípio da efetividade da tutela 

jurisdicional constitui corolário da noção de Estado de Direito, expresso no art. 

5º, XXXV40, da Carta da República. Este dispositivo incide tanto sobre o juiz 

quanto sobre o legislador, que devem buscar, respectivamente, a estruturação 

do processo e a sua devida aplicação. 

O legislador está obrigado, pois, a criar procedimentos e 

técnicas processuais adequadas à realização das tutelas previstas pelo 

direito material. Nessa ordem de idéias, ganham especial relevo as chamadas 

“tutelas de urgência”41, temas centrais do presente trabalho.

Por outro lado, essa estruturação do processo pelo legislador pode 

não ser suficiente para garantir a tutela dos direitos. É justamente nesse 

cenário de risco que sobreleva-se a importância do aplicador do direito. O juiz 

tem, pois, a obrigação de extrair das regras processuais a técnica 

38 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 
1984. v. 3. p. 27-28.
39 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 56.
40 Sobre a ampliação do significado deste dispositivo, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. de acordo com a emenda 
constitucional n. 45, de 8.12.2004 (DOU de 31.12.2004) e com um estudo sistemático da 
Reforma do Judiciário (na Apresentação da 5ª edição). São Paulo: Malheiros Editores, 2005. v. 
1. p. 217-219.
41 Em especial, as tutelas cautelar e antecipatória.



adequada à tutela das necessidades observadas no caso concreto. Com 

efeito, Sérgio Cruz Arenhart lembra que “as regras processuais não têm como 

destinatário o estudioso do processo; ao contrário, buscam normatizar a 

atuação dos ‘operadores do direito’, em especial o magistrado e os 

advogados”.42

Sobre o assunto, Cândido Rangel Dinamarco sintetiza:

Para a plenitude do acesso à justiça importa remover os males 
resistentes à universalização da tutela jurisdicional e aperfeiçoar 
internamente o sistema, para que seja mais rápido e mais capaz de 
oferecer soluções justas e efetivas. É indispensável que o juiz cumpra 
em cada caso o dever de dar efetividade ao direito, sob pena de o 
processo ser somente um exercício improdutivo de lógica jurídica.43

E finaliza:

O juiz moderno compreende que só se lhe exige imparcialidade no 
que diz respeito à oferta de iguais oportunidades às partes e recusa a 
estabelecer distinções em razão das próprias pessoas ou reveladoras 
de preferências personalíssimas. Não se lhe tolera, porém, a 
indiferença.44

E nisto reside o ponto fundamental: o juiz deve interpretar a norma 

processual inspirado pelo direito fundamental à tutela jurisdicional 

efetiva, ou seja, a interpretação da regra processual outorga ao juiz a 

obrigação de identificar as necessidades do caso concreto, descobrindo a 

técnica que solucione este da melhor maneira possível. O magistrado deve ter, 

pois, a percepção da natureza instrumental da norma processual.

42 ARENHART, Sérgio Cruz. A antecipação de tutela e a Lei 10.444/2002 in MARINONI, Luiz 
Guilherme (Coordenador). Estudos de direito processual: Homenagem ao Professor Egas 
Dirceu Moniz de Aragão. São Paulo: Editora Revista Dos Tribunais, 2005. p. 276
43 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. 
de acordo com a emenda constitucional n. 45, de 8.12.2004 (DOU de 31.12.2004) e com um 
estudo sistemático da Reforma do Judiciário (na Apresentação da 5ª edição). São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005. v. 1. p. 133.
44 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 239.



Por fim, sublinhe-se o seguinte. Se, por um lado, a necessidade de 

se interpretar a lei a partir da Constituição confere ao juiz maior grau de 

subjetividade, por outro, a legitimidade da atuação deste está intrinsecamente 

vinculada à motivação das suas decisões. Trata-se de regra positivada, 

inclusive, no art. 93, IX45, da Constituição Federal, dada a sua essencialidade. 

Aliás, conforme observa Antonio Scarance Fernandes, a grande destinatária da 

necessidade de motivação das decisões judiciais é a própria comunidade, no 

intuito de ter “condições de verificar se o juiz e por conseqüência a própria 

Justiça, decide com imparcialidade e com conhecimento da causa. É através 

da motivação que se avalia o exercício da função jurisdicional”. 46

Com a transformação da concepção de direito operada pelo Estado 

Constitucional, as teorias clássicas onde o juiz apenas declarava o direito ou 

criava a norma individual, inspiradas pelo princípio da supremacia da lei e pelo 

positivismo, foram superadas. Inverteram-se os papéis da lei e da Constituição, 

sendo adotado o entendimento de que a legislação deve ser compreendida a 

partir dos princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais.

O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva exige que o 

legislador, ao estruturar os procedimentos e técnicas processuais, o faça 

segundo as necessidades do direito material; e o juiz deve compreender o 

modo como essas necessidades se revelam no caso concreto, assumindo a 

direção do processo. Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni:

O juiz, por sua vez, ao interpretar as normas processuais, deve estar 
ciente de que a sua função é comprometida com o conteúdo do 
direito do seu momento histórico. Não cabe a ele, assim, aplicar 

45 CF, art. 93, IX: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.
46 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 117.



friamente a lei, quando esta possa conduzir a resultados 
desvirtuados, seja porque não foi adequadamente elaborada, seja 
porque não corresponde às necessidades sociais. O juiz que 
apreende o conteúdo do direito do momento em que vive sabe 
reconhecer o texto de lei que não corresponde às expectativas 
sociais e extrair da Constituição os elementos que lhe permitem 
decidir de modo a fazer valer o conteúdo do direito do seu tempo.47

1.3.2 Os princípios do devido processo legal e da efetividade da tutela 

jurisdicional como valores integrantes do modelo constitucional do processo

Entendida a evolução da jurisdição no Estado Contemporâneo, com 

o surgimento de garantias constitucionais do processo, passa-se ao estudo de 

duas dessas garantias, essenciais para a compreensão das “tutelas de 

urgência”.

1.3.2.1 O princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)

O neoconstitucionalismo, com a conseqüente supervalorização da 

Constituição, acabou por formar uma doutrina preocupada com as implicações 

desta nova perspectiva no processo48, originando o que se chamou de “modelo 

constitucional do processo brasileiro”. Isto levou inúmeros autores a 

47 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 
incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, 
julgamento antecipado e execução imediata da sentença –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 19-20.
48 José de Albuquerque Rocha anota que “a expressão ‘direito constitucional processual’, 
enfatizando o caráter constitucional das normas, induz o jurista a um movimento inverso, qual 
seja, interpretar as normas processuais infraconstitucionais em função dos valores e princípios 
constitucionais, adaptando as primeiras às inovações dos segundos, ou eliminando as normas 
subconstitucionais incompatíveis com os novos valores e princípios da Constituição. (ROCHA, 
José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2002. p. 58)



proclamarem o princípio do devido processo legal49 - expresso na Carta da 

República, art. 5º, inciso LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”  - como o mais importante dos princípios. 

Ademais, na lição de Carlos Roberto de Siqueira Castro:

[...] o papel desempenhado pelo instituto do devido processo legal, 
como autêntico paradigma de justiça e como limite perene à atuação 
do Estado intervencionista [...] é verdadeiramente estupendo e de 
inexcedível relevância para a organização democrática. Ver-se-á, 
bem a propósito, as mais recentes latitudes teóricas do Estado de 
Direito e do princípio da legalidade, do qual o postulado do devido 
processo legal constitui, por assim dizer, o primogênito coroado de 
êxito e do estigma de permanência.50

Análise interessante foi feita por José Roberto dos Santos Bedaque:

O direito de ação nada mais é do que o direito ao modelo processual 
estabelecido na Constituição da República.
Acesso à justiça, ou, mais propriamente, acesso à ordem jurídica 
justa, significa proporcionar a todos, sem qualquer restrição, o direito 
de pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o 
meio constitucionalmente previsto para alcançar este resultado. 
Ninguém pode ser privado do devido processo legal, ou melhor, do 
devido processo constitucional. É o processo modelado em 
conformidade com garantias fundamentais, suficientes para torná-lo 
equo, correto, giusto.51

Embora a sua definição ainda traga muitas dificuldades, o devido 

processo legal pode ser entendido como a obediência aos mandamentos 

legais do processo, noção que inclui os princípios do acesso à justiça, do 

direito de ação, do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, da 

motivação das decisões, dentre outros.52 É, em última análise, a necessidade 

49 O direito norte-americano tentou uma melhor análise do princípio devido processo legal a 
partir da divisão deste em duas fases: a processual (procedural due process) e a substantiva 
(substantive due process), as quais não foram bem assimiladas pela doutrina nacional, motivo 
pelo qual não serão estudadas. Apenas a título de ilustração, tem-se que a cláusula do devido 
processo legal está prevista nas Emendas 5ª e 14ª da Constituição americana: “Amendment V. 
No person shall be [...] deprived of life, liberty, or property, without due process of law [...] 
Amendment XIV. [...] No states shall [...] deprive any person of life, liberty, or property, without 
due process of law; nor deny any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.
50 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis 
na nova Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 3.
51 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 71.
52 Não se pode esquecer que estas garantias, previstas no texto constitucional, devem ter 
efetividade, afinal, de nada valeria o procedural due process sem garantir o substantive due 



de se observar o modelo constitucional do processo53, com todos os direitos e 

garantias inerentes a esta noção.

1.3.2.2 O princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV)

Pois bem, a função jurisdicional do Estado substituiu a autotutela, 

utilizando para tanto o processo, que nada mais é senão o instrumento hábil 

para a atuação do direito material em favor de quem tem razão. Este 

pensamento nos remonta a Giuseppe Chiovenda, um dos primeiros estudiosos 

a enfrentar o tema com seriedade e dono de uma máxima que viria a 

influenciar os mais diversos sistemas processuais: “il processo deve dare per 

quanto è possibile praticamente a chi ha um diritto tutto quello e proprio quello 

ch‘egli ha diritto di conseguire”.54

Tal regra coaduna-se com o pensamento de Andrea Proto Pisani:

È notazione comune che la giurisdizione statuale, e il correlato diritto 
o potere di azione, rappresenta la contropartita del divieto di 
autotutela privata.
Se così è, diviene alquanto semplice il comprendere come sia 
necessario che tale contropartita sia effetiva: cioè che tramite il 
processo l’attore che ha ragione possa ottenere per quanto possibile 
praticamente tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di 
conseguire a livello di diritto sostanziale.55

process.
53 Na busca de um processo equo e giusto, como diriam os italianos.
54 Tradução livre do original: “O processo deve dar, quanto for possível, a quem tenha um 
direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de obter”. (GUERRA, Marcelo 
Lima. op. cit. apud CHIOVENDA, Giuseppe. “Dell’Azione Nascente dal Contrato Preliminare” in 
Saggi di Diritto Processuale Civile, v. 1. Roma: Società Editrice Foro Italiano, 1930. p. 110.
55 PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli, Jovene Editore: 
1994, p. 645. Tradução livre do original: “É conhecimento de todos que a jurisdição estatal, e o 
respectivo direito ou poder de ação, representa a contrapartida da proibição da autotutela 
privada. Sendo assim, fica um tanto simples compreender que é necessário que tal 
contrapartida seja efetiva: isto é, que o processo deve dar ao autor que tem razão, quanto for 
possível, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito de obter de acordo com o direito 
substancial”.



Alguns autores, como Luiz Guilherme Marinoni, relativizam esta 

noção:

Em qualquer processo civil há uma situação concreta, uma luta por 
um bem da vida, que incide de modo radicalmente oposto sobre as 
posições das partes. A disputa pelo bem da vida perseguido pelo 
autor, justamente porque a demanda tempo, somente pode prejudicar 
o autor (que tem razão) e beneficiar o réu (que não a tem).
Isto demonstra que o processo jamais poderá dar ao autor tudo aquilo 
e exatamente aquilo que ele tem o direito de obter ou que jamais o 
processo poderá deixar de prejudicar o autor que tem razão. É 
preciso admitir, ainda que lamentavelmente, a única verdade: a 
demora sempre beneficia o réu que não tem razão.56

Controvérsias a parte, é fato que ao processo foi dada a missão de 

resolver controvérsias. Conforme observa Cândido Rangel Dinamarco, a 

jurisdição possui vários escopos, entre os quais, a pacificação com justiça.57

Com o tempo, a máxima chiovendiana foi sendo incorporada aos 

ordenamentos jurídicos de todo o mundo, dentre os quais, o brasileiro, 

assumindo, no atual momento dos estudos processuais, plena força e vigor. 

Esta noção pode ser melhor compreendida como a busca pela efetividade da 

tutela jurisdicional.

1.3.2.3 O devido processo legal e a efetividade da tutela jurisdicional

Sobre a necessidade de se compatibilizar essas duas garantias 

constitucionais do processo, já advertia José Roberto dos Santos Bedaque:

Essa é, sem dúvida, a grande preocupação do processualista 
contemporâneo. Compatibilizar a urgência com o tempo mínimo que 
desenvolvimento do devido processo legal requer. Impedir que as 

56 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 
incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, 
julgamento antecipado e execução imediata da sentença –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 16.
57 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 193.



garantias a ele inerentes acabem por transformar a tutela jurisdicional 
em promessa formal, sem qualquer utilidade prática para quem 
recorre à função estatal, cujo escopo é exatamente eliminar as 
controvérsias e alcançar a pacificação social, de forma eficiente, útil e 
eficaz.

Na medida em que a tutela jurisdicional não pode ser prestada 

instantaneamente58, em virtude das exigências constitucionais do processo (a 

saber, o devido processo legal, conceito que engloba a estrutura dialética do 

contraditório59, a ampla defesa, entre outras garantias), o tempo necessário à 

prática desses atos acaba por tornar-se um obstáculo intransponível.60 

Consoante adverte José Rogério de Cruz e Tucci:

É bem de ver que o fator tempo, que permeia a noção de processo, 
constitui, desde há muito, o principal motivo da crise da Justiça, uma 
vez que a excessiva dilação temporal das controvérsias vulnera ex 
radice o direito à tutela jurisdicional, acabando por ocasionar uma 
série de gravíssimos inconvenientes para as partes e para os 
membros da comunhão social. Despiciendo salientar que justiça 
tardia corresponde a verdadeira denegação de justiça [...]

Em outras palavras, a observância aos princípios constitucionais do 

processo exige que este tenha uma certa duração, o que por vezes prejudica a 

sua efetividade. Essa situação constitui a preocupação central da ciência 

processual contemporânea, como destacado por Marcelo Lima Guerra:

No estágio atual dos estudos processualísticos, nota-se que, a cada 
dia, cresce a elaboração doutrinária a respeito do problema da 
efetividade da tutela jurisdicional. [...] Tal variedade de perspectivas 
em que o fenômeno tem sido investigado não impossibilita de 
reconhecer-se um significado constante para a efetividade, a saber, 
que a tutela jurisdicional se revela efetiva, ou eficaz, quanto menor 
for, dentro dos limites do praticamente possível, a diferença entre o 

58 Situação também observada por José Roberto dos Santos Bedaque: “Se pudéssemos 
imaginar a possibilidade de tutela definitiva ser prestada instantaneamente, não haveria 
necessidade da medida provisória. Exatamente porque essa solução se mostra inviável sem o 
sacrifício de garantias fundamentais inerentes ao devido processo legal, torna-se 
imprescindível a tutela cautelar, a fim de proporcionar o resultado desejado de maneira rápida, 
sem muita preocupação com o acerto da decisão provisória.”  (BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 21)
59 Cf. Marcelo Lima Guerra. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 12-14.
60 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia da prestação jurisdicional sem dilações 
indevidas como corolário do devido processo legal. RePro 66/72-78, 1992. p. 73.



resultado que ela proporciona à parte vitoriosa e o resultado que esta 
última obteria, em face do ordenamento jurídico, se não tivesse 
recorrido ao processo para obter esse mesmo resultado.61

Na mesma linha, José Roberto dos Santos Bedaque:

A preocupação com o tempo do processo, e com a possibilidade de a 
demora gerar dano a direito passível de proteção, constitui apenas 
um dos aspectos inerentes à efetividade da tutela jurisdicional, tema 
central do processo civil moderno. Tentar eliminar o dano emergente 
da demora normal do processo é o grande desafio lançado ao 
processualista. A ele cabe formular mecanismos destinados a 
possibilitar que o processo alcance seus escopos institucionais e não 
se transforme em nova fonte de insatisfações.62

1.3.2.3 A duração fisiológica e patológica do processo

Os fatores que conduzem à demora no desenvolvimento do 

processo são muitos, destacando-se os mais evidentes, como a escassez de 

órgãos jurisdicionais, o insuficiente preparo de muitos juízes, assim como de 

seu pessoal de apoio, a existência de muitos recursos e a índole protelatória de 

muitos advogados. Convém, desde logo, diferenciar duração fisiológica do 

processo de duração patológica do processo. 

A duração fisiológica do processo decorre da observância dos 

princípios constitucionais (isto é, do devido processo legal), sendo, portanto, 

irrenunciável. Consoante adverte Barbosa Moreira, "há uma demora fisiológica, 

conseqüente à necessidade de salvaguardar na atividade judicial certos 

interesses e valores de que uma sociedade democrática não ousaria 

prescindir".63 

61 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 11.
62 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 21.
63 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 4-5.



A duração patológica do processo, por sua vez, não deveria 

existir, configurando os supracitados fatores externos (como por exemplo, a 

escassez de órgãos jurisdicionais).

É importante observar, por outro lado, que mesmo a duração 

fisiológica do processo pode impedir que uma determinada tutela jurisdicional 

seja concedida de maneira efetiva, como veremos a seguir.



2 A TUTELA CAUTELAR

2.1 Periculum in mora

De início, vimos que o processo, na medida em que deve observar 

as exigências constitucionais (devido processo legal), tem uma determinada 

duração, o que pode impossibilitar que a tutela jurisdicional seja efetivamente 

entregue. Este risco constitui o que Piero Calamandrei chamou de “periculum 

in mora”.64

2.1.1 Duas maneiras distintas de comprometimento do princípio da efetividade 

em face do periculum in mora: a) indiretamente (pericolo de fruttuosità); (b) 

diretamente (pericolo de tardività)

Calamandrei, brilhante doutrinador italiano, identificou duas 

maneiras distintas pelas quais a duração do processo pode comprometer a 

efetividade da tutela jurisdicional: a) diretamente, no que denominou de 

“pericolo di tardività”, ou (b) indiretamente, configurando o chamado “pericolo di 

fruttuosità”

O pericolo de infruttuosità ocorre quando a duração do 

processo compromete, indiretamente, a efetividade da tutela jurisdicional, 

por oportunizar a ocorrência de determinados fatos que ameacem a prestação 

efetiva da tutela. As soluções urgentes, neste caso, servem para viabilizar o 

64 CALAMANDREI, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias 
Cautelares. Buenos Aires: Ed. Tipográfica Argentina, 1945.



resultado final. Não é a duração do processo que ameaça a efetividade da 

tutela, mas esta duração tão-somente possibilita que uma nova situação fática 

irrompa e prejudique a prestação da tutela. Necessária, assim, a tutela 

cautelar, de modo a assegurar que a tutela seja efetivamente prestada. 

Consoante lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

Para afastar o perigo da infruttuosità existem as cautelares 
conservativas, destinadas a manter inalterada determinada situação 
fática, para garantir a efetividade do provimento jurisdicional. 65

O pericolo de tardività, por sua vez, ocorre quando a duração do 

processo compromete, diretamente, a efetividade da tutela jurisdicional, 

por prolongar o estado de insatisfação, inviabilizando a prestação da tutela de 

maneira efetiva. Neste caso, é a duração excessiva do processo a verdadeira 

ameaça à efetividade da tutela, sendo necessário “apressar” o resultado final, o 

que é feito através da tutela antecipatória. Novamente, utilizamo-nos da lição 

de Bedaque:

O perigo do ritardo é combatido pela antecipação provisória de efeitos 
práticos do provimento final, com a conseqüente regulamentação da 
situação fática até a emissão da tutela definitiva. 66

Por fim, também importa consignar a síntese de Andrea Proto 

Pisani:

Si tratta di una distinzione, magistralmente messa in evidenza da 
Calamandrei e ripresa dalla stagrande maggioranza della dottrina 
sucessiva, essenziale per comprendere la tipologia della tutela 
cautelare.
a) Per pericolo da infruttuosità si intende il pericolo che, durante il 
tempo necessário per lo svolgimento del processo a cognizione piena, 
sopraggiungano dei fatti tali da rendere impossibile o molto più 
difficoltosa la concreta possibilita di attuazione della sentenza (o 
dell’ordinanza in ipotesi di istruzione preventiva) a cognizione piena.
[...]

65 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 165.
66 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 165.



b) Per pericolo da tardività si intende il pericolo che sai la mera durata 
del processo, col protrarre nel tempo lo stato di insoddisfazione del 
diritto, ad essere causa di pregiudizio.67

A perfeita compreensão desta distinção é importante para o correto 

entendimento das duas espécies de tutela cautelar: a conservativa e a 

antecipatória. Contra o risco consistente em algum acontecimento tornar 

ineficaz a tutela, temos a cautelar conservativa. Já para evitar o risco causado 

pela simples demora do processo, fazendo perdurar a situação de insatisfação 

do direito por um tempo excessivo, temos a cautelar antecipatória.

2.1.2 Necessidade de combate ao “periculum in mora” pelo Estado

Se, por um lado, o direito à tutela jurisdicional efetiva é um bem 

jurídico a ser perseguido pelo Estado (expresso na Carta Magna, art. 5º, 

XXXV), por outro, devem existir mecanismos para o combate do periculum in 

mora, de forma a garantir aquele direito fundamental. Estes mecanismos, 

entendidos como técnicas ou providências jurisdicionais, configuram o que 

chamaremos de tutelas de urgência.68

A entrega da tutela definitiva, legitimada pelo devido processo legal 

e por uma cognição exauriente, acaba por exigir um longo tempo do titular do 

67 PROTO PISANI, Andrea. “Lezioni di diritto processuale civile”. Napoli, Jovene Editore: 1994, 
p. 656-657. Tradução livre do original: “Trata-se de uma distinção, magistralmente feita por 
Calamandrei e seguida por grande parte da doutrina sucessora, essencial para compreender a 
tipologia da tutela cautelar. a) Por pericolo da infruttuosità entende-se o perigo que, durante o 
tempo necessário para o desenvolvimento do processo de cognição plena, apareçam fatos que 
impossibilitem ou que tornem extremamente difícil a atuação concreta da sentença de cognição 
plena. B) Por pericolo di tardività, entende-se o perigo de que a mera duração do processo, 
adiando com o tempo o estado de insatisfação do direito, possa causar prejuízos”.
68 No presente trabalho, a expressão “tutela de urgência”  pode ser identificada como “tutela 
cautelar”, no sentido imprimido a esta pela doutrina clássica (minoritária), com influência 
italiana. Engloba tanto a noção de “tutela cautelar conservativa”  como a de “tutela cautelar 
antecipatória”.



direito, situação totalmente incompatível com as necessidades do mundo 

moderno. 

Esse panorama foi descrito por Luiz Guilherme Marinoni:

A proliferação das tutelas de urgência nada mais é do que fenômeno 
oriundo das novas exigências de uma sociedade urbana de massa 
que não mais admite a morosidade jurisdicional imposta pela 
ordinariedade (referência feita ao procedimento ordinário).69

Assim, embora consagre importante valor, a cognição exauriente 

(ou plena) é um meio, não um fim a ser perseguido pelo Estado. Eventual 

conflito de valores porventura existente entre a necessidade de uma cognição 

exauriente (noção que abrange o devido processo legal, sobretudo o 

contraditório e a ampla defesa) e a efetividade do processo deve sempre ser 

resolvido em favor desta.

Surge, nesse contexto, a necessidade de compatibilizar-se a 

urgência com a efetividade, como bem relata José Roberto dos Santos 

Bedaque:

A cautelar meramente conservativa e a antecipada são medidas que 
têm função idêntica no sistema, qual seja, a de harmonizar dois 
valores muitas vezes contrapostos: segurança jurídica e efetividade 
da jurisdição.70

É bem verdade que a demora na entrega da prestação jurisdicional 

está longe de ser um problema restrito ao Brasil, mas o fato é que, quando 

transportamos este panorama para cá –  onde fatores externos ao processo 

contribuam para retardar ainda mais o seu resultado –, a situação torna-se 

insustentável.

69 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: parte 
incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. da obra Tutela antecipatória, 
julgamento antecipado e execução imediata da sentença –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 14.
70 Código de Processo Civil interpretado / Antônio Carlos Marcato, coordenador. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 793.



Consoante dispõe Marcelo Lima Guerra:

Esse perigo – de contornos bem definidos, com se verá mais adiante 
–  decorrente da natural e inafastável duração do processo e que 
ameaça a eficácia de seu resultado final, corresponde ao que é 
tradicionalmente denominado periculum in mora.
É fácil perceber, pois, a exigência (constitucional) da efetividade da 
tutela jurisdicional a induzir o sistema a preordenar meios adequados 
à eliminação ou neutralização desse perigo específico, resultante da 
incontornável duração do processo.71

No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco:

Para remediar tais situações aflitivas, a técnica processual excogitou 
certas medidas de urgência, caracterizadoras da tutela jurisdicional 
antecipada e da chamada tutela cautelar. Trata-se de técnicas 
teoricamente diferentes, endereçadas a situações diferentes, mas 
todas têm o comum objetivo de neutralizar os efeitos maléficos do 
decurso do tempo sobre os direitos.72

Estas circunstâncias, caracterizadas como periculum in mora, têm 

motivado os processualistas a encontrarem soluções, o que acabou por 

originar a tutela de urgência, cuja função essencial é a de evitar que o autor 

que tenha razão venha a sofrer danos pela demora decorrente do 

processo. Nas palavras de Ovídio Baptista: 

Se suprimíssemos de um determinado ordenamento jurídico a tutela 
da aparência, impondo ao julgador o dever de julgar somente após 
ouvir ambas as partes, permitindo-lhes a produção de todas as 
provas que cada uma fosse capaz de trazer ao processo, certamente 
correríamos o risco de obter ao final da demanda, uma sentença 
primorosa em seu aspecto formal e assentada em juízo de 
veracidade do mais elevado grau, que, no entanto, poderia ser inútil 
sob o ponto de vista da efetividade do direito reclamado. O que 
ganhássemos em segurança teríamos perdido em efetividade.73

Assim, frente à necessidade de se conferir efetividade à tutela 

jurisdicional, evitando que o procedimento ordinário ponha em risco eventual 

71 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 15.
72 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 5. ed. rev. e atual. 
de acordo com a emenda constitucional n. 45, de 8.12.2004 (DOU de 31.12.2004) e com um 
estudo sistemático da Reforma do Judiciário (na Apresentação da 5ª edição). São Paulo: 
Malheiros Editores, 2005. v. 1. p. 180.
73 SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil. 3. ed. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2000. v. 3. p. 19.



direito da parte, o legislador do Código de Processo Civil de 1973 valeu-se do 

processo cautelar.

Também importa consignar que a técnica da tutela cautelar foi a 

primeira espécie de “tutela de urgência” disponibilizada pelo legislador de forma 

genérica e abrangente, sendo dotada de autonomia pelo Código de Processo 

Civil brasileiro.

A Lei nº. 8.952, de 13 (treze) de dezembro de 1994, posteriormente, 

introduziu no sistema a antecipação de tutela (reformada no ano de 2002 pela 

Lei nº. 10.444, com o chamado “sincretismo processual”).74

2.2 Identificando a tutela cautelar

2.2.1 A relevância do tema

Identificado o periculum in mora e as suas duas formas de 

manifestação, identificadas por Calamandrei – pericolo di tardività e pericolo de 

infruttuosità -, é chegado o momento de conceituar a tutela cautelar, explicando 

cada uma de suas características fundamentais.

A classificação da tutela cautelar deve ser voltada ao próprio 

conteúdo da tutela, ou seja, aos efeitos que a medida visa produzir. Aceita esta 

premissa, a tutela cautelar pode ser classificada em conservativa ou 

antecipatória.

74 CPC, art. 273, § 7º



Se a tutela se limita a preservar determinada situação, evitando 

alterações que comprometam o resultado útil do processo (pericolo di 

infruttuosità), temos a tutela cautelar conservativa (também chamada 

“assecuratória”).

Se, por outro lado, os efeitos da tutela se confundem, total ou 

parcialmente, com as conseqüências práticas produzidas pela tutela definitiva 

(pericolo de tardività), fala-se em tutela cautelar antecipatória.

Importante ressaltar que ambas possuem o mesmo efeito 

jurídico: assegurar a eficácia do provimento final, daí porque optamos por 

uma noção mais abrangente de tutela cautelar, abrangendo as duas técnicas, a 

qual chamaremos de “tutela de urgência”.

Abonando com a tese de que as tutelas cautelares conservativas e 

antecipatórias partilham do mesmo objetivo, a saber, neutralizar o periculum in 

mora, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, José Roberto dos 

Santos Bedaque:

A tutela cautelar é, sem dúvida, componente essencial da atividade 
jurisdicional do Estado, pois constitui importante instrumento de sua 
efetividade. Destinada a evitar o perigo de ineficácia do processo, 
bem como aquele decorrente do mero retardamento na entrega da 
prestação final, integra a garantia constitucional do amplo acesso à 
justiça e da ampla defesa.75

Em suma, enquanto as cautelares conservativas buscam impedir 

que uma determinada situação fática se altere no curso do processo, as 

cautelares antecipatórias exercem a função de antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela jurisdicional.

75 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 221.



Por fim, importante alertar que a diferença existente entre essas 

duas técnicas é estrutural, fruto de uma construção legislativa que, embora 

atendesse aos anseios da processualística moderna, não conseguiu traduzir 

em palavras76 as diferenças que julgava existir, entre os institutos.

2.2.2- Tutela cautelar e a classificação clássica das tutelas jurisdicionais

O direito processual civil costuma classificar o processo em três 

tipos: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. É 

consabido que, por muito tempo, esta classificação foi unânime na doutrina 

nacional77:

Inspirado nos padrões mais atualizados do direito europeu, o Código 
Buzaid consagrou a tríplice divisão do processo civil, recomendada 
pela melhor doutrina, em “processo de conhecimento”, “processo de 
execução”  e “processo cautelar”, correspondentes às três 
modalidades distintas com que o Estado presta a tutela jurisdicional.78

O problema é que, embora de fácil compreensão, do ponto de vista 

didático, a classificação clássica (trinária) dos gêneros de proteção do 

direito material não se baseia em um critério homogêneo. O processo de 

conhecimento e o processo de execução atuam no plano substancial, 

satisfazendo definitivamente o direito material de alguém. Todavia, não é o que 

ocorre com a tutela cautelar, cuja característica essencial é ser acessória das 

demais, dado seu caráter de instrumentalidade.

76 Ou melhor, até soube traduzir em palavras, mas utilizando-se de termos e de expressões um 
tanto obscuras, como as do art. 273 do Código de Processo Civil.
77 Modernamente, essa classificação passou a ser insuficiente para explicar os novos 
fenômenos (ou “novos direitos”, como preferem Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 
Arenhart in Manual do processo de conhecimento. –  4. ed. rev., atual. e ampl. –  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005) sendo incluídas naquela noção a tutela mandamental e a 
tutela executiva, tema que não será aprofundado para manter o objetivo do trabalho.
78 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 16.



Assim, cumpre consignar que a característica fundamental da tutela 

cautelar é a provisoriedade, que se contrapõe à tutela definitiva. Evidente, 

pois, que o critério utilizado para distinguir a cognição da execução, baseado 

na natureza da tutela jurisdicional, é distinto daquele utilizado para identificar a 

tutela cautelar. Enquanto aquelas visam à satisfação do direito, esta se 

caracteriza pela função meramente conservativa.

Esta impropriedade já havia sido apontada por José Roberto dos 

Santos Bedaque, quando dispõe que “não pode a atividade cautelar do juiz ser 

considerada, quanto aos efeitos que produz, um tertium genus, pois o provimento 

acautelatório tem natureza cognitiva e executiva”.79

Feitas essas considerações iniciais, passa-se ao estudo das 

características da tutela cautelar. 

2.2.3 Características da tutela cautelar

Por primeiro e antes de iniciar o estudo das características da tutela 

cautelar, cumpre advertir que o presente trabalho não busca fazer uma análise 

detalhada dos respectivos dispositivos legais, a saber, Livro III e art. 273 do 

Código de Processo Civil. Buscamos, isto sim, demonstrar que a diferenciação 

entre tutela cautelar e tutela antecipatória, feita pela doutrina majoritária 

nacional, não foi bem formulada, baseando-se, por vezes, em argumentos que 

padecem de fragilidade, como será demonstrado.

79 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 189.



2.2.3.1 Instrumentalidade

A doutrina costuma apontar esta característica como uma das 

principais da tutela cautelar. Conforme já dito, a tutela cautelar não busca 

revolver, de maneira definitiva, o conflito de direito material, sua finalidade é 

outra, a saber, proteger o resultado útil do processo, o qual é obtido mediante 

outra tutela jurisdicional (esta sim, apta a resolver a lide de maneira definitiva). 

A duração limitada da tutela cautelar, que produz efeitos até a emissão de uma 

tutela final (de cognição exauriente), constitui o que chamamos de 

instrumentalidade (ou acessoriedade). Abonando com esta tese, o brilhante 

Piero Calamandrei dispõe:

Hay, pues, en las providencias cautelares, más que la finalidad de 
actuar el derecho, la finalidad inmediata de asegurar la eficacia 
práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar 
el derecho. La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, 
una tutela mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el 
eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias 
jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se 
actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se encuentra 
uma instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al 
cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio 
predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su 
vez es un médio para la actuación del derecho; esto es, son, en 
relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento 
del instrumento.80

A tutela cautelar, na feliz expressão de Bedaque (ob. cit. p. 140), 

está sempre “a serviço de outra”, que é a tutela definitiva.

80 CALAMANDREI, Piero. Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias 
Cautelares. Buenos Aires: Ed. Tipográfica Argentina, 1945. Tradução livre do original: “Há, 
pois, nos provimentos cautelares, mais que a finalidade de fazer valer o direito, a finalidade 
imediata de assegurar a eficácia prática do provimento definitivo que servirá por sua vez para 
fazer valer o direito. A tutela cautelar é, em relação ao direito substancial, uma tutela mediata: 
além de fazer justiça, contribui para garantir o funcionamento eficaz da justiça. Se todos os 
provimentos jurisdicionais são um instrumento do direito substancial que se realiza através 
deles, nas providencias cautelares se encontra uma instrumentalidade qualificada, ou seja, 
elevada, por assim dizer, ao quadrado; são, de fato, inevitavelmente, um meio predisposto para 
a maior efetividade da providência definitiva, que, por sua vez, é um meio para a realização do 
direito; isto é, são, em relação à finalidade última da função jurisdicional, instrumento do 
instrumento.” (op. cit. p. 45)



Ainda sobre o assunto, anota Marcelo Lima Guerra:

Dessa forma, a característica da instrumentalidade consagra, por 
excelência, o elemento próprio da função da tutela cautelar, a saber, 
o de assegurar a eficácia na prestação de tutela jurisdicional, 
garantindo que o resultado por esta proporcionado à parte vitoriosa 
corresponda ao máximo, dentro do praticamente possível, ao que o 
ordenamento prescreve abstratamente que seja.81

Esta característica, conforme será explicado posteriormente, parece 

não ter sido devidamente assimilada pela doutrina dominante nacional, que 

insiste em descaracterizar a natureza cautelar dos provimentos antecipatórios 

com base na satisfatividade destes (mas disso falaremos em momento 

oportuno).

2.2.3.2 Provisoriedade

A provisoriedade é decorrência direta da instrumentalidade das 

tutelas cautelares. Realmente, o provimento cautelar não é o meio idôneo para 

disciplinar, de maneira definitiva, uma relação controvertida. Ele está sempre 

vinculado a uma outra tutela (além de poder ser revogado a qualquer 

momento).

Assim, podemos concluir que o objetivo da tutela cautelar é o de 

vigorar até que o provimento final seja concedido, como assevera Marcelo 

Lima Guerra:

Em outras palavras, servindo a tutela cautelar à garantia do resultado 
útil de um outro processo, tendo sido alcançado este resultado a 
tutela cautelar cumpriu sua função e, conseqüentemente, se extingue.
Dessa forma, a provisoriedade da tutela cautelar se manifesta na 
peculiaridade desta forma de tutela, de estar fadada, em razão da sua 
função específica (acessoriedade), a cessar seus efeitos tão logo o 

81 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 18-19.



resultado útil do processo, à garantia do qual a tutela foi prestada, 
seja produzido.82

Nesse ponto, algumas considerações merecem ser feitas. Tutelas 

existem que, embora sumárias, têm o condão da definitividade. A existência 

dessas tutelas constituem opção do legislador, atendendo a critérios de 

conveniência e de política legislativa83. O que deve ser bem entendido é o 

seguinte: caso esta tutela sumária tenha a potencialidade de se transformar em 

um provimento definitivo, não poderá ser conceituada como cautelar. Será, isto 

sim, uma “tutela sumária não-cautelar”84. Assim, embora partilhem da mesma 

característica, qual seja, a de possuir uma cognição sumária, diferem quanto à 

questão da eficácia, pois enquanto as tutelas sumárias não-cautelares podem 

se tornar definitivas, as tutelas sumárias cautelares nunca poderão, dado seu 

caráter de provisoriedade.

Dito isto, podemos concluir que a provisoriedade determina a 

substituição da tutela cautelar pela providência definitiva.85

82 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 22.
83 É o exemplo da tutela monitória. Fundada em cognição sumária, este tipo de tutela 
juridisdicional oferece ao réu, após ser citado e receber o mandado monitório, três opções: 
cumpri-lo (extinguindo o processo monitório), embargá-lo (suspendendo o processo monitório 
até o julgamento final) ou omitir-se. Neste último caso, o mandado adquire eficácia executiva e 
se transforma em um provimento definitivo, o que ilustra a distinção feita, constituindo um tipo 
de tutela sumária não-cautelar.
84 Cf. PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli, Jovene Editore: 
1994, p. 654-655 e BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela 
antecipada: tutelas sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 
147.
85 Trata-se de característica expressa nos artigos 273, 796, 806, 807 e 808 do Código de 
Processo Civil.



2.2.3.3 Sumariedade da cognição

O padrão de tutela jurisdicional recepcionado pelo Código de 

Processo Civil de 1973 foi o da cognição exauriente, noção que pressupõe a 

ampla defesa entre as partes, com a necessária observância do contraditório. 

Esta opção do sistema processual brasileiro busca uma decisão baseada no 

mais alto grau de convencimento, primando pela segurança jurídica. Nas 

palavras de Teori Albino Zavaski:

A tutela jurisdicional prometida na Constituição é tutela de cognição 
exauriente, que persegue juízo o mais aproximado possível da 
certeza jurídica; é tutela definitiva, cuja imutabilidade confere 
adequado nível de estabilidade às relações sociais; é, em suma, 
tutela que privilegia o valor segurança.86

Na tutela cautelar, a cognição é superficial ou sumária, isto é, 

baseada em um juízo de probabilidade, e, portanto, não-exauriente, conforme 

ventilou-se anteriormente.

2.2.3.4 Revogabilidade da tutela cautelar

A revogabilidade é conseqüência lógica da própria noção de 

provisoriedade de que são dotadas as tutelas cautelares. Tão logo surjam 

novos elementos revelando o cabimento ou descabimento da medida cautelar, 

o juiz pode (e deve) revogá-la. Nada mais justo, dada a sumariedade da 

cognição de que se vale o juiz.

Assim, conforme a dilação probatória da tutela final vá acontecendo, 

o juiz pode voltar atrás da sua decisão, seja concedendo ou revogando a tutela 

86 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2000. p. 24.



cautelar. Esta característica está presente na parte final do art. 807 (tutela 

cautelar conservativa)87 e no § 4º do art. 273 (tutela cautelar antecipatória)88, 

ambos do Código de Processo Civil.

2.2.3.5 Instrumentalidade hipotética ou hipoteticidade

Essa característica está intrinsecamente relacionada ao mérito da 

tutela cautelar, em especial, com o fumus boni júris. Não obstante, podemos 

desde logo conceituá-la, utilizando do pensamento de José Roberto dos Santos 

Bedaque, como o “juízo hipotético sobre o direito afirmado”, isto é, “verifica-se 

na mera probabilidade do direito afirmado”89. Decorre do juízo de 

verossimilhança sobre o qual se baseia a tutela cautelar. Esse aspecto também 

foi analisado por Marcelo Lima Guerra:

Dessa forma, se a existência de periculum in mora, numa situação 
concreta, pressupõe, necessariamente, uma previsão do conteúdo da 
providencia final a ser preparada pelo processo principal (em relação 
ao qual existe o periculum), tal previsão, por sua vez, não poderia se 
basear nunca na certeza quanto ao conteúdo daquela providência, 
mas sim, pelas razões acima expostas, tomará sempre como base 
uma hipótese quanto àquele conteúdo. Nisso reside a hipoteticidade 
da tutela cautelar.90

87 CPC, art. 807: “As medidas cautelares conservam a sua eficácia no prazo do artigo 
antecedente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser 
revogadas ou modificadas.”
88 CPC, art. 273, § 4º: “A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo, em decisão fundamentada.” (Incluído     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  ]
89 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 183.
90 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 21.



2.2.3.6 Caução (contracautela)

O art. 799 do Código de Processo Civil trata do alcance do “poder 

geral de cautela”:

Art. 799. No caso do artigo anterior, poderá o juiz, para evitar dano, 
autorizar ou vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda 
judicial de pessoas e depósito de bens e imporá a prestação de 
caução.

Trata-se de norma exemplificativa, dispondo acerca dos limites do 

art. 798 do CPC, sempre buscando alcançar a efetividade da tutela. Sua noção 

é ampla, podendo-se utilizar dos artigos 461 e 461-A (que tratam das tutelas 

específicas de obrigações), consoante anotou Paulo Afonso Garrido de Paula:

Analogicamente os meios indicados nos arts. 461 e 461-A também 
podem ser utilizados, porquanto o ponto básico é o mesmo: obtenção 
da tutela específica ou do resultado prático equivalente, aqui 
representado por uma medida de caráter preventivo, que impeça o 
dano que se avizinha.91

Um ponto merece especial destaque no dispositivo em tela, é a 

possibilidade de se exigir uma caução (ou contracautela) para a concessão da 

medida cautelar92. “Caução nada mais é do que a contracautela, pois visa a 

evitar danos porventura causados pelo provimento cautelar”.93 Embora não seja 

uma característica das medidas cautelares, em virtude do seu caráter 

excepcional (já que nem sempre esta medida é necessária), a caução merece 

ser estudada porque guarda estreita relação com o §2º do art. 273 do CPC94, 

91 Código de Processo Civil interpretado / Antônio Carlos Marcato, coordenador. São Paulo: 
Atlas, 2004. p. 2229.
92 “No âmbito do poder geral de cautela do Juiz está a faculdade de exigir caução como contra 
cautela, bem como indeferir pedido de substituição do seqüestro de bens por depósito em 
dinheiro”  (STJ, REsp 141434/ES, 3ª Turma, rel. Min. Waldemar Sveiter, j. 3.12.1998, DJ 
29.3.1999 – Decisão: por unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso)
93 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil interpretado / Antônio 
Carlos Marcato, coordenador. São Paulo: Atlas, 2004. p. 799.
94 CPC, art. 273, § 2º: “Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado”. (Incluído     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  



dispositivo que consagra a reversibilidade como condição ao deferimento da 

tutela antecipatória. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência têm 

admitido a concessão da medida antecipatória, ainda que dotada de 

“satisfatividade irreversível”, em situações excepcionais (em que se 

admite o sacrifício do devido processo legal e da segurança jurídica ante as 

exigências do caso concreto).

Esta noção é importante, pois a solução nestes dois casos (CPC, 

arts. 799 e 273, §2º) é semelhante: o juiz, nas situações em que a única 

maneira de evitar dano irreparável ao direito do autor é autorizar o provimento, 

ainda que esta decisão tenha efeitos irreversíveis, deve autorizá-la, exigindo 

uma contracautela, quando possível (ou a posterior substituição por perdas e 

danos). O dilema da irreversibilidade dos efeitos foi tratado de maneira 

brilhante pelo professor de direito processual da USP, Oreste Nestor de Souza 

Laspro:

Contudo, existem determinadas situações em que a situação litigiosa 
adquire um caráter atípico e que a urgência que se apresenta em 
juízo nos coloca diante do dilema da antecipação de tutela 
irreversível. De fato, nada impede que o julgador, antes do momento 
adequado para proferir a sentença, tenha que decidir entre preservar 
o direito do requerente e gerar uma situação irreversível ou negar a 
tutela e causar um dano irreparável para o requerente.
Nestes casos, estar-se-ia optando entre a segurança do sistema e a 
efetividade da tutela jurisdicional? Evidente que não. Conforme acime 
explicitado, o que se busca nessa situação é a harmonia entre os dois 
princípios.95

Assim, referido conflito deve ser resolvido pela harmonização entre 

os princípios do devido processo legal e da efetividade, tema já abordado neste 

trabalho.

95 Estudos de direito processual civil / Luiz Guilherme Marinoni, coordenador. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 270.



Para a concessão da tutela antecipada irreversível, a doutrina 

tem exigido, assim, quatro requisitos: a) o respeito ao princípio da 

necessidade; (b) que a medida só seja concedida após a efetivação do 

contraditório; (c) deve-se analisar quem deu causa à situação de 

urgência; e (d) deve haver a harmonização entre os princípios (princípio 

da proporcionalidade).

Existem casos em que a exigência de caução ou de perdas e danos 

não é possível. Imaginemos o seguinte caso: um paciente necessita de uma 

operação gravíssima e urgente, mas que não foi autorizada pelo seu plano de 

saúde (situação comum nos tempos atuais). Por óbvio, ele não pode esperar 

anos pela decisão judicial, autorizando ou não a referida operação. Em face 

dos valores envolvidos, o juiz poderá conceder a tutela antecipada e autorizar a 

operação. Ocorre que, se por um lado, ele pode, na sentença, se convencer do 

acerto da decisão, pode também ocorrer o inverso. Neste caso, em se 

convencendo do desacerto na concessão da medida, o juiz deverá pedir uma 

caução idônea do beneficiado ou condená-lo em perdas e danos. O problema 

que se impõe é o seguinte: o paciente pode não ter como prestar caução nem 

possuir recursos para arcas com as perdas e danos, em virtude da vultuosa 

quantia devida pela intervenção médica. Fica a indagação: o que fazer? Oreste 

Nestor de Souza Laspro apresenta uma interessante solução

Nestas situações excepcionalíssimas, somente se apresenta uma 
solução, que é a responsabilidade do Estado.
Assim, entendemos que nestes casos compete ao Estado a 
responsabilidade de ressarcir o réu que sofreu os prejuízos em razão 
da tutela antecipada irreversível, cujos efeitos não foram ratificados 
pelo julgamento final, em razão da sua responsabilidade objetiva. A 
irresponsabilidade é incompatível com o Estado de Direito, razão pela 
qual consolidou-se o entendimento no sentido de que o Estado deve 



ressarcir a vítima pelos danos causados no exercício de todas as 
suas atividades, inclusive aquela jurisdicional.96

Esta parece ser a maneira mais adequada de se solucionar o 

problema das medidas cautelares irreversíveis. Deveria, pois, ter sido a 

solução apresentada para o problema das cautelares satisfativas, que 

regulavam o mérito de maneira definitiva. Obviamente, a decisão mais acertada 

seria indeferir este tipo de pleito, por afronta aos princípios do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório.

2.2.3.7 Mérito da tutela cautelar

Por fim, o estudo dos requisitos necessários à concessão da tutela 

cautelar: o fumus boni juris e o periculum in mora. Tais requisitos compõem 

o que se costuma chamar de mérito da tutela cautelar. São condições para 

obtenção do provimento cautelar, as quais necessitam ser provadas, ainda que 

mediante cognição sumária (superficial), para a concessão daquele.97

2.2.3.6.1 Periculum in mora 

O periculum in mora, conceito que remota a Calamandrei, já foi 

analisado neste trabalho. Podemos conceituá-lo como a situação de risco 

96 Estudos de direito processual civil / Luiz Guilherme Marinoni, coordenador. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 273.
97 Parte da doutrina afirma, equivocadamente, que se tratariam de “condições da ação 
cautelar”. Concordamos com Marcelo Lima Guerra (op. cit. p. 17) e José Roberto dos Santos 
Bedaque (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 163-164) ao criticarem 
tal afirmação, por considerar que esses requisitos estão relacionados, isto sim, com o 
interesse de agir.



causada pela demora do processo, impedindo, em determinados casos, a 

efetividade da tutela jurisdicional. Passamos, por oportuno, ao estudo do 

segundo requisito, o fumus boni juris.

2.2.3.6.2 Fumus boni juris

O conceito de fumus boni juris ainda não foi satisfatoriamente 

produzido pela doutrina. A explicação talvez resida no fato de que, como o 

próprio nome já diz, “implica não uma certeza, mas uma mera previsibilidade 

hipotética quanto ao conteúdo da tutela jurisdicional que se diz ameaçada pelo 

periculum in mora”.98

As inúmeras conceituações de fumus boni juris parecem convergir 

na idéia de “probabilidade de existência de um direito” ou de “plausibilidade 

do direito”, embora como bem ressaltou Marcelo Lima Guerra99, o conceito 

ainda permaneça indefinido.

Consoante lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

Fumus boni juris significa, portanto, juízo de verossimilhança, 
decorrente de cognição superficial, não exauriente, da relação 
material. A cognição plena leva ao juízo de certeza, autorizando a 
tutela definitiva.
A plausibilidade do direito ou a verossimilhança das alegações está 
ligada à cognição exercida pelo juiz diante do pedido de tutela 
cautelar. Irá ele conhecer de forma sumária dos fatos, em cognição 
não exauriente, para chegar a um juízo de probabilidade, nunca de 
certeza.100

98 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 24.
99 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997. p. 24.
100 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 185.



Após estudarmos as principais características da tutela cautelar, 

convém analisar algumas das razões que motivaram a confusão existente na 

doutrina e na prática forense nacional, vale dizer, o porquê de existirem 

interpretações tão diferentes de institutos tão próximos, e, ainda, o que teria 

levado grande parte da doutrina nacional a tratar essas duas categorias como 

incomunicáveis, incompatíveis e mutuamente excludentes.



3 ORIGEM DAS CONFUSÕES DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS 

ENTRE TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA CAUTELAR

3.1 Delimitação do problema

Não bastasse o fato de algumas noções inerentes aos dois institutos 

(da tutela cautelar e da tutela antecipatória) serem bem próximas101, o que 

justificaria alguma dificuldade para diferenciá-los, as reformas pelas quais 

passou o estatuto processual agravaram ainda mais o problema.

É de se esperar que as reformas sejam efetuadas para melhorar a 

lei, seja retirando, criando ou modificando algum dispositivo legal. Deve-se ter 

sempre em mente o objetivo de otimizar as normas processuais e a sua 

interpretação. Ocorre que, por vezes, as reformas empreendidas terminam por 

gerar ainda mais controvérsias. Costuma-se atribuir tal fato a dois motivos: a) 

trata-se da perda de coerência sistêmica pela qual passa o Código de 

Processo Civil; (b) há uma distância muito grande entre a intenção do 

legislador e a prática forense.

O problema da coerência é até esperado, visto que é praticamente 

impossível modificar um texto e manter o exato sentido buscado pelo legislador 

original. Este assunto, inclusive, já havia sido tratado pelo professor paulista 

Alfredo Buzaid, ao estabelecer que “o grande mal das reformas parciais é o de 

101 Novamente, cumpre observar que a expressão “tutela cautelar”  foi tratada, neste trabalho, 
como tutela cautelar conservativa, e a expressão “tutela antecipatória”, como tutela cautelar 
antecipatória.



transformar o Código em mosaico, com coloridos versos que traduzem as mais 

variadas direções”.102

De outra parte, impõe-se o exame dos reflexos dessas reformas 

na prática forense. Ora, de nada valeria a manutenção da coerência sistêmica 

do CPC se os operadores não puderem compreender o verdadeiro sentido 

dado à norma pelo legislador. E este ponto parece fundamental. A reforma tem 

sua razão de ser nos resultados obtidos, e estes dependem da maneira pela 

qual se dará a aplicação do direito. Em outras palavras, o público-alvo das 

reformas é quem determina, em última análise, se estas foram ou não bem 

sucedidas.

Ocorre que, também com freqüência, as reformas são interpretadas 

em dissonância com o que objetivou o legislador, originando um “ciclo vicioso” 

tendente a criar aquele tão temido mosaico do qual falava Buzaid.

Nos últimos 12 anos, o Código de Processo Civil passou por 

inúmeras reformas, não se sabe se para conservar a coerência do diploma 

legal ou se para atender aos clamores da práxis forense. O que se sabe é que, 

caso o motivo tenha sido este último, corremos o risco de se eternizarem as 

reformas, pois a identidade com os operadores do direito é algo intangível pelo 

legislador.

Dito isto, o estudo volta-se para um dos pontos mais controvertidos 

dentro deste panorama de reformas, o das tutelas de urgência (ou seja, da 

tutela cautelar e da tutela antecipatória). 

102 BUZAID, Alfredo. Exposição de motivos do Código de Processo Civil –  Lei 5.869, de 
11.1.73, publ. DOU 02.08.1972.



Desde quando surgiu o último Código de Processo Civil (em 1973), 

até a última reforma (Lei nº. 10.444/2002), houve muita discussão e confusão 

em torno do tema das tutelas cautelares e das tutelas antecipatórias. Se o 

problema foi a falta de tempo dos operadores para se adaptarem às 

reformas103, ou a falta de coerência que a sobrevinda destas trouxe ao sistema, 

não convém analisar. O fato é que o estudo do tema de maneira uniforme, 

sob o pálio das chamadas tutelas de urgência104, certamente facilitaria a 

sua compreensão.

Com efeito, a diferenciação legal entre as referidas técnicas só 

aconteceu em 1994, quando a Lei nº. 8.952 introduziu no sistema a previsão 

genérica da antecipação de tutela.105

Também importa consignar que a tutela cautelar, prevista 

inicialmente como um processo autônomo (Livro III do CPC), acabou sendo, 

através da Lei nº. 10.444, de 7 (sete) de maio de 2002, reconduzida ao 

processo de conhecimento. Por trás de tal modificação encerra-se uma 

provável crise do Livro III, situação que merece ser discutida antes que 

surjam clamores por novas reformas processuais.

Ainda neste contexto, cumpre observar que o §7º do art. 273 

(também acrescentado pela Lei nº. 10.444/2002) configura clara manifestação 

de descompasso entre o sistema do CPC e os anseios da práxis forense. Esse 

103 Cândido Rangel Dinamarco discorreu sobre este problema: “A antecipação da tutela 
jurisdicional, como conceito relativamente distinto da tutela cautelar, chegou ao direito brasileiro 
com a ‘Reforma de 1994’  e não foi ainda perfeitamente compreendida pelos operadores do 
direito nem adequadamente assimilada pela doutrina”  (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 90).
104 Noção que pode perfeitamente ser identificada com a nomenclatura adotada pelo presente 
trabalho de “tutela cautelar”.
105 Existiam alguns dispositivos esparsos, como por exemplo, a liminar possessória do art. 928 
do CPC, entre outros.



novel dispositivo criou uma aproximação entre os institutos que não é bem 

vista pela doutrina majoritária (a qual, é oportuno que se diga, considera 

aquelas duas categorias como incompatíveis e mutuamente excludentes), 

assunto que abordaremos a seguir.

3.2 A reforma de 1994

O Código de Processo Civil de 1973 previu a tutela cautelar como 

procedimento autônomo, reservando, para tanto, livro e procedimentos próprios 

(artigos 796 a 889). A primeira grande reforma do CPC, no entanto, só ocorreu 

em 1994, com a Lei nº. 8.952, que introduziu a tutela antecipatória no 

ordenamento jurídico.

Referida reforma foi motivada, sem sombra de dúvidas, pelo 

tratamento que era conferido às tutelas cautelares pelos operadores do direito. 

As tutelas cautelares, embora fossem caracterizadas como provisórias, 

acessórias e instrumentais, terminavam sendo solicitadas e deferidas como 

verdadeiras soluções definitivas para o litígio!106 Após uma cognição sumária, 

o pleito antecipatório era deferido, sem que houvesse mais o que se discutir no 

processo (que não tinha mais objeto). Essas decisões teratológicas aconteciam 

frequentemente, ofendendo o devido processo legal (e em especial, o 

contraditório e a ampla defesa). E foi justamente nesse contexto, onde a 

106 Como adverte Bedaque: “É preciso que o legislador tome consciência dessa situação e 
preveja outros tipos de tutela satisfativa, a fim de evitar o mau uso da cautelar. Ante a ausência 
de meios adequados, vêem-se as partes e o juiz obrigados a recorrer às medidas cautelares, 
para evitar o perecimento do direito. Trata-se de grave fenômeno degenerativo, pois, de 
instrumento excepcional de tutela preventiva e provisória, se transformam em provimentos 
antecipatórios, que acabam substituindo a decisão final”. (BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 3. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 146).



doutrina e a jurisprudência se preocupavam em diferenciar os institutos da 

tutela antecipatória e da tutela cautelar, para controlar as referidas distorções, 

que veio à tona a Lei nº. 8.952/1994.

Surgiram inúmeros doutrinadores patrocinando o fim das cautelares, 

exaltando a chamada “purificação do processo cautelar” (Zavaski). Defendiam 

que, a partir de então, somente as cautelares típicas seriam aplicáveis, sendo 

as demais hipóteses relegadas à tutela antecipada. Nesse sentido, Teori Albino 

Zavascki:

O que se operou, portanto, foi a purificação do processo cautelar, que 
assim ficará restrito à sua finalidade típica: a obtenção de medidas 
para tutelar o processo, e indiretamente, o direito, sem poder 
satisfazê-lo. Todas as demais medidas assecuratórias, que 
constituam satisfação antecipada de efeitos da tutela de mérito, já 
não caberão em ação cautelar, podendo ser, aliás, devendo ser 
reclamadas na própria ação de conhecimento.107

Essa primeira leitura da Reforma de 1994, feita pela doutrina, foi 

extremamente prejudicial para a compreensão do novo instituto (tutela 

antecipatória). Formaram-se inúmeras correntes jurisprudenciais, ora 

primando pela fungibilidade entre as tutelas, ora diferenciando-as radicalmente.

A procedência ou improcedência de uma tutela de urgência deixou 

de ser uma questão de direito, dependendo, isto sim, da corrente doutrinária a 

qual se filiava o órgão julgador que apreciasse o caso em última instância, o 

que é um absurdo!

Não bastassem essas decisões desmedidas –  motivadas pela 

obscura diferenciação entre a tutela cautelar e a tutela antecipatória, feita pela 

doutrina, pela jurisprudência e pelo legislador – casos havia em que realmente 

107 ZAVASKI, Teori Albino in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do CPC. São 
Paulo: Saraiva, 1996. p. 165)



não se conseguia precisar o instituto cabível à espécie, de acordo com os 

enunciados legais, conferindo contornos ainda mais dramáticos ao tema.

A preocupação em tratar dois institutos de idêntica função, qual seja, 

a de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, como modalidades 

totalmente distintas e incompatíveis, acabou por deixar várias “zonas 

cinzentas”, cuja dificuldade de compreensão é apontada por diversos 

doutrinadores108. Diante deste quadro, necessitava-se estabelecer, com 

precisão, o âmbito de incidência de cada um dos institutos, utilizando-se 

de um raciocínio processual coerente para a elaboração dos dispositivos 

legais – o que não foi feito até o presente. 

Por outro lado, a urgência que o tratamento legal dessas 

modalidades exige não pode levar a uma criação legislativa apressada. Deve 

haver um amadurecimento dos estudiosos neste sentido, “preparando o 

terreno” para as respectivas reformas legais. Referida cautela é motivada pelas 

incontáveis alterações legislativas ocorridas nas últimas décadas, que 

contribuíram consideravelmente para a confusão. O poder geral de cautela do 

Código de Processo Civil de 1939, o mandado de segurança (art. 7º, inciso II 

da Lei nº. 1.533/1951), a ação popular (art. 5º, § 4º da Lei nº. 4.717/1965), a 

ação civil pública (arts. 4 e 12, da Lei nº. 7.347/1985), o Código de Defesa do 

Consumidor (art. 84, da Lei nº. 8.078/1990), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) e, por fim, a primeira fase da Reforma do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei nº. 8.952/1994): todos esses diplomas legais 

enunciavam tratamentos legislativos distintos da mesma tutela (cautelar), o que 

108 "Não fica excluída a possibilidade de depararmos hipóteses situadas numa ‘zona cinzenta’, 
ou faixa de fronteira, onde se torna difícil saber com precisão em que território se está pisando" 
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. 8. ed. São Paulo, Ed. 
Saraiva, 2004, p. 104)



dificultou a compreensão deste instituto pelos operadores (sobretudo por 

aqueles que não eram muito familiarizados com a doutrina italiana).

Fácil é perceber que essa falta de harmonia identificada entre os 

doutrinadores, legisladores e operadores, instalou uma crise entre as 

tutelas de urgência. A redação dos artigos 798 e 799 do CPC também não é 

das melhores, o que resultou na utilização da tutela cautelar para obter tutelas 

não apenas satisfativas, mas definitivas (neste ponto residindo a 

impropriedade).

Entre 1973 (quando entrou em vigor o CPC) e 1994, a tutela cautelar 

inominada tinha a tutela antecipatória como um de seus efeitos. A partir da 

Reforma, trazida pela Lei nº. 8.952, buscou-se a separação total dos institutos. 

O problema foi que esta operação se deu através de expressões obscuras 

e de argumentações insustentáveis, ficando praticamente impossível para 

o operador perceber as diferenças entre os respectivos campos de 

atuação.

3.3 Análise crítica dos critérios utilizados pela doutrina nacional para 

diferenciar tutela cautelar de tutela antecipatória

Antes de prosseguir no mérito desta tormentosa questão, cumpre 

consignar que a própria doutrina majoritária nacional, ora criticada, aceita 

pacificamente que temos como exemplo de tutela cautelar, o art. 798 (o 

chamado “poder geral de cautela”), e como exemplo de tutela antecipatória, o 



art. 273. Isto consignado, a subseqüente análise utilizará como base, 

fundamentalmente, estes dois dispositivos.

3.3.1 A obscura redação do art. 273 do CPC

Era de se esperar que, após tantos anos de utilização multifuncional 

da tutela cautelar (entre as quais, a função antecipatória), o advento da 

antecipação de tutela, trazida pela Lei nº. 8.952/1994, diferenciasse os 

institutos de uma vez por todas. Não foi o que aconteceu. Com efeito, dispõe o 

art. 273 do Código de Processo Civil (Lei nº. 5.869/1973):

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde 
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e: (Redação     dada     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  
I- haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
(Incluído     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  
II- fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 
propósito protelatório do réu. (Incluído     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  
§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro 
e preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído     pela     Lei     nº   
8.952,     de     1994)  
§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo 
de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído     pela     Lei     nº   
8.952,     de     1994)  
§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e 
conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4o 
e 5o, e 461-A. (Redação     dada     pela     Lei     nº     10.444,     de     2002)  
§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a 
qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído     pela     Lei     nº   
8.952,     de     1994)  
§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o 
processo até final julgamento. (Incluído     pela     Lei     nº     8.952,     de     1994)  
§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou 
mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso. (Incluído     pela     Lei     nº     10.444,     de     2002)  
§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência 
de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do 
processo ajuizado.  (Incluído     pela     Lei     nº     10.444,     de     2002)  



A bem da verdade, a redação do art. 273 acabou gerando ainda 

maiores controvérsias, afinal, as características dadas pelo dispositivo legal 

à tutela antecipada se mostraram um tanto quanto “cautelares”.

O caput do art. 273 fala em “verossimilhança da alegação”, 

sendo impossível não relacionar este atributo ao fumus boni juris (isto é, 

à probabilidade do direito) da tutela cautelar. Ademais, não se pode deixar 

de frisar a infeliz expressão escolhida pelo legislador: “verossimilhança”.109

Nesse sentido, assevera Joaquim Felipe Spadoni:

Com efeito, se não bastasse a identidade da cautelar e da 
antecipação de tutela no que diz respeito a suas funções – proteção 
da eficácia do processo, e se não bastasse a comum dificuldade de 
se distinguir, na prática, quando é caso de “conservação”  ou de 
“antecipação dos efeitos da decisão de procedência”  para o alcance 
daquele desiderato, a indevida identificação do “fumus boni juris” 
cautelar e da “verossimilhança da alegação” exigida pelo art. 273 do 
CPC fez com que ambas as medidas se diferenciassem, em 
inúmeros casos, por sutilezas nem sempre univocamente 
perceptíveis.110

A provisoriedade das cautelares também foi contemplada, 

conforme se observa no enunciado do § 2º, do art. 273, que trata da 

impossibilidade de concessão da tutela antecipada “quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. Esta identidade de 

características já havia sido oportunamente identificada por José Roberto dos 

Santos Bedaque, quando afirma que “a técnica da tutela antecipatória é 

construída com base em elementos tipicamente cautelares, como sumariedade 

da cognição, a provisoriedade e a instrumentalidade em relação ao provimento 

final”.111

109 Infeliz, não pelo sentido atribuído pela doutrina italiana, mas pela ambigüidade que lhe foi 
conferida pelo dispositivo legal (caput do art. 273 do CPC).
110 SPADONI, Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. Disponível em: 
<http://www.trt23.gov.br/servicos/ejud/Fungibilidadedastutelasdeurgencia.pdf>. Acesso em: 01 
jun. 2006.
111 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas 
sumárias e de urgência. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 143.



A partir de então, a doutrina112 e a jurisprudência têm se utilizado dos 

mais diversos argumentos para tentar justificar os ajustes feitos pelo legislador, 

insistindo na posição de considerá-las como duas categorias incomunicáveis, 

incompatíveis e mutuamente excludentes (situação mitigada pelo “sincretismo 

processual” instaurado pelo novel § 7º do art. 273).

Como já destacado, essa “teimosia” da doutrina majoritária nacional 

em distinguir os institutos acaba por criar um ciclo interminável de reformas. 

Podemos citar, como exemplos, os projetos de lei do Senado nº. 186/2005 e 

20/2006.113

Por óbvio, muitos outros projetos de lei existem tendentes a 

modificar os institutos da tutela cautelar e da tutela antecipatória, utilizamo-nos 

destes apenas a título de ilustração.

3.3.2 O Fumus qualificado

112 “Essa preocupação exagerada em distinguir provimentos sumários cautelares e não-
cautelares deve ser entendida em seus devidos termos. A antecipação definitiva da própria 
tutela, porque precedida de cognição sumária, constitui técnica absolutamente excepcional em 
nosso sistema. Já a antecipação provisória de efeitos da tutela final, providência generalizada 
pelo art. 273 do Código de Processo Civil, muito se aproxima das cautelares, se é que 
ontologicamente com elas não se identificam, pois são até fungíveis entre si.”  (BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 
processo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 145)
113 Os quais circularam no Diário do Senado Federal, respectivamente, nos dias 25 de maio de 
2005 e 26 de janeiro de 2006. 

O projeto de lei nº. 186/2005 modifica os §§ 4º e 5º do art. 273 e acrescenta os arts. 
273-A, 273-B, 273-C e 273-D ao CPC, visando a permitir a estabilização da tutela antecipada. 
Como justificativa, o IBDP buscou tornar definitivo e suficiente o comando estabelecido por 
ocasião da decisão antecipatória, seja esta total ou parcial. Pretende, com isto, deixar que as 
próprias partes decidam sobre a conveniência, ou não, da instauração ou do prosseguimento 
da demanda e sua definição em termos tradicionais, com atividades instrutoras das partes, 
cognição plena e exauriente do juiz e a correspondente sentença de mérito.

Já o projeto de lei nº. 20/2006 acrescenta o parágrafo único ao art. 796 do CPC para 
dispensar o processo principal no procedimento cautelar de natureza satisfativa. A justificativa 
apresentada foi que, através da releitura do Processo Cautelar (compreendido nos artigos 796 
a 889 do Código de Processo Civil), formou-se significativa jurisprudência favorável à 
desnecessidade de ajuizamento de ação principal, quando já se encontre em curso pretensão 
do autor em pedido de tutela de urgência satisfativa.



Não tardou para que percebessem que o enunciado do art. 273 era 

confuso. A saída encontrada foi interpretá-lo de maneira diversa. Assim, ficou 

convencionado que, apesar de ambos os dispositivos (arts. 798 e 273) tratarem 

da noção de fumus boni juris, a tutela antecipatória exigiria um grau de 

probabilidade maior (daí o nome de fumus qualificado). Com efeito, Carlos 

Alberto Álvaro de Oliveira estabelece que para a prova inequívoca da 

verossimilhança (CPC, art. 273) “exige-se algo mais do que a tutela cautelar do 

art. 798 e menos do que na tutela dispensada em cognição plena e 

exauriente”.114

Ora, não há como fazer este tipo de qualificação genericamente, não 

há como classificar, previamente, se o direito afirmado pelo autor é dotado de 

um grau maior ou menor de probabilidade, já que a cognição de que se vale o 

juiz é sumária nos dois casos. Esta é uma exigência do caso concreto, ou 

melhor, da análise do caso concreto pelo juiz, único sujeito capaz de fazer tal 

avaliação. Tal pensamento coaduna-se com o que afirmou Alcides Alberto 

Munhoz da Cunha:

A referência à prova inequívoca da verossimilhança da alegação 
certamente não quer se referir a um grau de convencimento maior do 
que aquele inspirado pela noção de fumus boni juris.
Não se pode aceitar a posição dos autores que, visando enaltecer as 
virtudes distintivas da tutela antecipada em face do regime da tutela 
cautelar, disciplinada basicamente no Livro III do Código de Processo 
Civil, propuseram-se a interpretar a locução prova inequívoca da 
verossimilhança da alegação como indicativa de um grau de 
probabilidade maior “de que o autor tenha mesmo o direito que afirma 
ter”, como se tratasse, pois, de um, fumus qualificado.115

114 ÁLVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Alcance e natureza da tutela antecipada. 
Estudos de Direito Processual em Memória de Luiz Machado Guimarães, coord. José Carlos 
Barbosa Moreira. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 114.
115 CUNHA, Alcides Alberto Munhoz da. Antecipação e Antecipações in Estudos de direito 
processual civil / Luiz Guilherme Marinoni, coordenador. –  São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 234.



Assim, parece certo afirmar que é da própria natureza do fumus boni 

juris não comportar critérios objetivos de classificação, como busca a doutrina 

majoritária ao estabelecer a noção do fumus qualificado, notadamente frágil e 

insustentável, por todos os títulos.

Sobre o assunto, valiosa é a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Em todos os campos do exercício do poder, contudo, a exigência de 
certeza é somente uma ilusão, talvez uma generosa quimera. Aquilo 
que muitas vezes os juristas se acostumaram a interpretar como 
exigência de certeza para as decisões nunca passa de mera 
probabilidade, variando somente o grau de probabilidade exigida e, 
inversamente os limites toleráveis dos riscos [...] 
Nesse quadro em que a convicção não pode corresponder à certeza, 
é inevitável correr riscos, sob pena de inviabilizar os juízos. Basta que 
o juiz tenha atingido grau suficiente de convicção, a ponto de preferir 
afirmar o fato e ter por irrelevantes os motivos divergentes.116

3.3.3 A questão da satisfatividade das tutelas cautelares

Um dos pontos mais delicados e controvertidos do presente debate 

é, sem sombra de dúvidas, o da satisfatividade das tutelas cautelares.

Conforme estudado anteriormente, uma das características 

fundamentais da tutela cautelar é a provisoriedade, ou seja, o fato de 

depender de uma decisão final. Não há que se falar, pois, em 

impossibilidade da tutela cautelar ser satisfativa. Este entendimento 

restritivo da tutela cautelar, além de ir de encontro à exigência constitucional de 

uma tutela efetiva, não encontra qualquer respaldo na lei. O art. 798, por 

exemplo, em momento algum autoriza a referida intepretação.

A doutrina majoritária nacional distingue a tutela cautelar da 

tutela antecipatória com base na questão da satisfatividade, o que não é 

116 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 291-292.



correto, já que este raciocínio se funda em formulações mal elaboradas. 

Entendem pela não-satisfatividade das medidas cautelares, por exemplo, Luiz 

Guilherme Marinoni, Cândido Rangel Dinamarco, Humberto Theodoro Júnior, 

Arruda Alvim, Ada Pellegrini Grinover e Nelson Nery Júnior, entre outros.

A título de ilustração, afirmam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

Cruz Arenhart que “a tutela que realiza o direito material afirmado pelo autor 

(dita satisfativa), ainda que com base em cognição sumária, não pode ser 

definida como cautelar”.117

O grande problema parece ter sido o seguinte: buscou-se, a todo 

custo, acabar com uma prática comum antes de 1994, que era antecipar os 

efeitos da tutela final através do processo cautelar118. Entretanto, o problema 

não residia na satisfatoriedade dessas medidas, mas no fato da solução 

antecipada ser definitiva, não havendo mais o que se discutir na ação. 

Referida prática, ofensiva ao devido processo legal (com as garantias a ele 

inerentes, como contraditório e ampla defesa), foi “corrigida”  pela Lei nº. 

8.952/1994, que introduziu no sistema a previsão genérica de antecipação de 

tutela.

Como afirmado pelo professor Athos Gusmão Carneiro:

No CPC de 1973, à falta de previsão legal específica, as medidas 
“satisfativas de urgência, a maior parte delas surgidas sob o impacto 
das novas realidades sociais e econômicas do pais, se foram 

117 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de 
conhecimento. 4. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
201.
118 O que fazia, por exemplo, Ovídio Batista: “[...] o Poder Judiciário, com o passar do tempo, 
cada vez mais, se torna inadequado para atender a seus misteres normais, retardando, de 
modo às vezes insuportável, a prestação da tutela jurisdicional, nada mais próprio e 
conveniente que a lei crie, ou amplie, a conhecida técnica de antecipação de eficácias 
sentenciais, mediante a concessão de medidas liminares, de tipo interdital”. (SILVA, Ovídio 
Batista da. A ação cautelar inominada no Direito Brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1991. p. 157-158) 



inserindo no dia-a-dia das realidades forenses debaixo do amplo 
manto de “cautelares inominadas” ou de “cautelares satisfativas”.119

E continua citado mestre:

Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
e presidente da Comissão de Reforma do CPC, disse com precisão 
que um dos pontos mais criticáveis do Código vigente – “não obstante 
sua aprimorada técnica e seu belo perfil arquitetônico” – localizava-se 
exatamente “na utilização anômala do processo cautelar, 
notadamente da cautelar inominada, como técnica de sumarização 
para suprir a ineficiência do procedimento ordinário e obter a 
almejada tutela de urgência. 120

Assim, ao invés de combater o caráter de definitividade 

daquelas tutelas “cautelares”, a doutrina e a jurisprudência elegeram a 

satisfatividade como traço distintivo entre a tutela cautelar e a tutela 

antecipatória, não admitindo a existência de uma “tutela cautelar satisfativa”, 

como se aduz da lição do ilustre jurista Adroaldo Furtado Fabrício:

A locução cautela satisfativa envolve uma evidente contradição em 
termos. Falar-se em cautela satisfativa é tão desarrazoado e 
inaceitável quanto a idéia de gelo quente. Ou bem se fica com o 
substantivo ou com o adjetivo; ou se trata de cautela e não satisfaz, 
ou é medida satisfativa e não pertence ao universo das cautelas"121.

No mesmo sentido, Joaquim Felipe Spadoni:

Ao contrário do quanto sustentado por alguns doutrinadores, 
entendemos, acompanhando a posição de Calamandrei e de José 
Roberto dos Santos Bedaque, que a nota da instrumentalidade 
também está presente na antecipação de tutela. Isto porque ela 
também é um meio para se assegurar a efetividade e adequação da 
prestação jurisdicional entregue ao final do processo, que restaria 
seriamente comprometida se não fosse adotada.122

119 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 8.
120 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. p. 8.
121 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Ensaios de Direito Processual. Rio de Janeiro, Forense, 
2003, p. 194.
122 SPADONI, Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. Disponível em: 
<http://www.trt23.gov.br/servicos/ejud/Fungibilidadedastutelasdeurgencia.pdf>. Acesso em: 01 
jun. 2006.



Ademais, a leitura do art. 798 do Código de Processo Civil 

demonstra que a referida interpretação, notadamente restritiva, não 

encontra qualquer respaldo na lei:

Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este 
Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as 
medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver receio de 
que uma parte, antes do julgamento da lide, causar ao direito da outra 
lesão grave e de difícil reparação.

Como se pode perceber, este preceito normativo autoriza ao juiz 

emitir quaisquer providências que achar necessárias à eliminação do 

periculum in mora, sejam conservativas (medidas cautelares 

conservativas) ou antecipatórias (medidas cautelares antecipatórias). O 

que o comando legal busca assegurar é o resultado útil do processo, não 

havendo quaisquer restrições ao poder do juiz neste sentido.

Utilizando-se dessa aparente diferenciação, construiu-se toda uma 

doutrina em cima da incomunicabilidade das tutelas cautelar e antecipatória. 

Não se atentou, contudo, para a questão da provisoriedade e da 

instrumentalidade, fundamentais nesta discussão.

Esse quadro foi bem observado pelo professor Alcidez Alberto 

Munhoz da Cunha, para quem existe um ponto nebuloso entre satisfatividade e 

cautelaridade:

Essas divergências, atuais, na fase da consolidação das reformas, 
que decorrem de incertezas conceituais e sistêmicas e constituem 
uma tentativa louvável de se esclarecer ou elucidar a questão, 
indiretamente também contribuem para acentuar as perplexidades e 
gerar confusão. E a situação se agrava em face da tendência no 
sentido de tornar incomunicáveis as tutelas cautelar e antecipatória 
em qualquer situação, seja por uma suposta incomunicabilidade 
técnica, seja por uma incomunicabilidade funcional supostamente 
constante. A suposição de que são invariavelmente inconciliáveis os 
conteúdos ou técnicas entre tutela cautelar e tutela antecipatória 
sumária não convence.123

123 CUNHA, Alcides Alberto Munhoz. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2001. Vol.11 p. 48.



3.4 Uma possível solução

Ao estudar a evolução da jurisdição, foi ressaltada a importância que 

ganhou o Estado Constitucional, notadamente, dos textos constitucionais e dos 

direitos fundamentais.

Uma das grandes lições que se pode extrair do 

neoconstitucionalismo é a consciência adquirida, a partir dessa nova 

concepção de direito, de que os conflitos entre princípios constitucionais 

devem ser resolvidos caso a caso, sempre levando em consideração as 

peculiaridades do caso concreto. Trata-se de decorrência lógica da 

impossibilidade de regulação de todas as situações pelo legislador, motivo pelo 

qual, por vezes, é concedida ao julgador uma maior discricionariedade na 

escolha da medida cabível. Esta noção pode ser encontrada, por exemplo, no 

art. 798 do Código de Processo Civil.

Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este 
Código regula no Capítulo II deste Livro, poderá     o     juiz     determinar     as   
medidas     provisórias     que     julgar     adequadas  , quando houver receio de 
que uma parte, antes do julgamento da lide, causar ao direito da outra 
lesão grave e de difícil reparação. (Grifou-se)

Foi em razão do interesse estatal na eficácia da tutela jurisdicional 

que se concebeu o “poder geral de cautela”, previsto no dispositivo 

supracitado. O magistrado pode, assim, conceder medidas cautelares diversas 



daquelas pleiteadas pelo Autor, caso entenda que a medida provida seja 

dotada de maior eficácia.

Assim, não se pode aceitar algumas interpretações restritivas 

feitas pela doutrina e pelo legislador, como a exigência de um fumus 

qualificado, ou mesmo a impossibilidade da tutela cautelar ser satisfativa.

Em última análise, o juiz é quem vai decidir, com base no caso 

concreto, sobre a conveniência ou não de determinada providência 

cautelar (urgente), seja conservativa ou antecipatória, e o único conflito 

que lhe caberá ser analisar, após uma cognição superficial, é entre o 

princípio da efetividade e o princípio do devido processo legal (exigências 

constitucionais do processo).

Um outro ponto merece ser discutido. Deve-se excluir do sistema 

processual o formalismo exacerbado. Coadunando com esta posição, o 

ilustre José Carlos Barbosa Moreira:

O excesso de tecnicismo, que às vezes tem ameaçado converter o 
estudo do processo num exercício de acrobacia intelectual sem 
compromisso com a realidade, produz ao menos duas conseqüências 
altamente indesejáveis. Consiste a primeira em ocupar com a inútil 
sutileza de filigranas dogmáticas tempo e energia que melhor se 
aplciariam noutras tarefas. A segunda, não menos nociva, consiste 
em provocar em muitos espíritos, à guisa de reação, certo desprezo 
pela técnica, instrumento de trabalho contudo imprescindível a quem 
quer que aspire a ultrapassar o plano do diletantismo amadorístico e 
fazer obra científica séria.124

Assim, embora, numa primeira leitura, se possa achar que 

defendemos a total prevalência do princípio da efetividade da tutela 

jurisdicional em detrimento das exigências do devido processo legal, o 

que se busca, na verdade, é a harmonização destes princípios 

124 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Questões de técnica de julgamento nos tribunais in 
Estudos de direito processual civil / Luiz Guilherme Marinoni, coordenador. –  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 492.



constitucionais125, processo lógico a ser resolvido diante do caso concreto. 

Esta noção é muito bem demonstrada por Teori Albino Zavaski (cuja menção 

ao princípio da segurança jurídica pode ser relacionado ao sentido empregado 

por este trabalho para “devido processo legal”):

[...] por se tratar de direitos fundamentais de idêntica matriz 
constitucional, não há hierarquia alguma, no plano normativo, entre o 
direito à efetividade da jurisdição e o direito à segurança jurídica, pelo 
que hão de merecer, ambos, do legislador ordinário e do juiz a mais 
estrita e fiel observância. Todavia, a exemplo do que se passa em 
relação a outros direitos fundamentais, também entre os 
mencionados direitos dos litigantes podem ocorrer, no plano da 
realidade, fenômenos de tensão. Há, com efeito, um elemento fático 
especialmente habilitado a desencadeá-los: é o fator tempo. O 
decurso do tempo, todos o sabem, é inevitável para a garantia plena 
do direito à segurança jurídica, mas é, muitas vezes, incompatível 
com a efetividade da jurisdição, notadamente quando o risco de 
perecimento do direito reclama tutela urgente. Presente aí a colisão 
de direitos fundamentais, imperiosa será, conseqüentemente, a 
formulação – legislativa ou judicial – de regra para solucioná-lo.126

Reformas como a do “sincretismo processual” (CPC, art. 273, § 

7º)127 –  que admite uma fungibilidade128 entre as tutelas de urgência –, 

embora possam aparentar, num primeiro momento, trazerem benefícios a 

todos129, numa análise mais demorada, servem para aprofundar ainda 

mais uma discussão notadamente infrutífera: a de considerá-las como 

duas categorias totalmente distintas e mutuamente excludentes. Com 

efeito, embora parte dos doutrinadores tenha elogiado a referida reforma, a 

125 Cf. 1.2.3.2 (“A metodologia para aplicação dos princípios no caso concreto”).
126 ZAVASKI, Teori Albino. Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. In: 
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p. 149)
127 A expressão “fenômeno do sincretismo processual”  remonta à análise feita por Carreira 
Alvim do dispositivo em questão (CARREIRA ALVIM, José Eduardo. O Código de Processo 
Civil Reformado. 4. ed., rev. e ampl. de acordo com as alterações introduzidas pela Lei n. 
9.756, de 17.12.98. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 130-131).
128 Essa fungibilidade, vale ressaltar, acabou por autorizar que as medidas antecipatórias sejam 
deferidas se presentes os requisitos das cautelares, como bem observa Fredie Didier Júnior: 
"O legislador permitiu a concessão da medida cautelar no próprio processo de conhecimento, 
uma vez preenchido seus requisitos (perigo da demora e fumaça do bom direito)" (DIDIER 
JÚNIOR, Fredie. Inovações na antecipação dos efeitos da tutela e a resolução parcial do 
mérito. Revista de Processo. V. 110. 2002. p. 245.
129 Este dispositivo autoriza a emissão de medida cautelar incidental, ou seja, no próprio 
processo de conhecimento.



maioria da doutrina nacional lhe encaminhou duras críticas, já que o 

sincretismo processual acabou por confundir a estrutura dessas modalidades 

de tutela de urgência.130

Ultrapassadas estas discussões, partilhamos do entendimento de 

Joaquim Felipe Spadoni:

De qualquer modo, este entendimento majoritário contribui, em muito, 
para a dificuldade, na prática forense, de distinção das hipóteses de 
cabimento de uma e outra espécie de tutela de urgência.131

A constante reforma pela qual passa o tema, oriunda de 

dispositivos legais obscuros e de interpretações jurisprudenciais 

variadas, impossibilita que o tema seja tratado e discutido de maneira 

uniforme. E por falar em reformas, nunca é demais lembrar que a palavra de 

ordem nas VI Jornadas Brasileiras de Direito Processual Civil, realizadas entre 

10 e 14 de outubro de 2005, em Brasília, foi que o processo civil brasileiro se 

encaminha para uma nova fase, com a clara opção feita pela simplificação 

das regras sistemáticas do direito processual civil. A Lei nº. 11.232, de 22 

(vinte e dois) de dezembro de 2005, é exemplo disto. 

O resultado final das reformas que estão sendo implementadas, 

pois, fará com que o processo civil brasileiro seja o palco para a obtenção de 

tutelas jurisdicionais satisfativas (cognitivas ou executivas) e de urgência (de 

natureza antecipatória ou cautelar) sem a já ultrapassada e ociosa 

necessidade de instauração de um processo autônomo para cada uma das 

respectivas tutelas desejadas. Desapareceria, assim, a principal diferença que 

130 Estrutura esta que, como abordado neste ensaio, era a única diferença substancial entre os 
institutos.
131 SPADONI, Joaquim Felipe. Fungibilidade das tutelas de urgência. Disponível em: 
<http://www.trt23.gov.br/servicos/ejud/Fungibilidadedastutelasdeurgencia.pdf>. Acesso em: 01 
jun. 2006.



observamos entre as referidas modalidades de tutela de urgência: a estrutura 

(situação consideravelmente mitigada pelo novel § 7º do art. 273).

O que todos queremos, seja sob a ótica individual ou coletiva, é 

que o processo seja útil e racional, sem perder de vista a necessidade de 

também ser de fácil compreensão e manejo pelos operadores do direito. 

Este o objetivo da terceira onda renovatória do direito processual, cujo 

enfoque é dado ao direito de acesso à justiça, noção defendida, já na década 

de setenta do século passado, por Mauro Cappelletti, e diagnosticada no 

Projeto Florença. 

Nessa ordem de idéias, não se pode continuar insistindo da 

distinção entre tutela cautelar e tutela antecipatória, sobretudo porque os 

dispositivos legais não foram felizes.

A estrutura tripartida do processo civil brasileiro (conhecimento, 

execução e cautelar), já criticada neste trabalho por não atender a um critério 

objetivo de classificação, foi herança direta da fase autonomista do processo 

(Chiovenda). Superada esta fase, os processualistas voltaram-se à fase 

instrumentalista (ou da instrumentalidade), cuja representação máxima, no 

Brasil, se deu pela obra de Cândido Rangel Dinamarco, “A instrumentalidade 

do processo”.132 Em linhas gerais, é a fase da difusão da consciência dentre os 

que manejam o processo, sejam os estudiosos, sejam os operadores do 

direito, de que o processo é mero instrumento do direito material, sendo 

também instrumento para que a jurisdição alcance seus escopos sociais, 

jurídicos, políticos, econômicos. 

132 O sucesso obtido por esta obra é incontestável (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005).



Assim, a instrumentalidade do processo é a conscientização de que 

a importância do processo está em seus resultados, devendo a jurisdição ser 

efetiva, para que possa realmente cumprir a missão constitucional de 

pacificação (CF, art. 5º, XXXV).

Embora as leis surgidas com o movimento de Reforma do CPC 

(iniciado na metade dos anos 90 e ainda em curso) assinalem para uma 

preocupação com a racionalização do processo e com a sua 

simplificação, o enfoque deve sempre ser dado com vistas à efetividade 

da tutela, numa visão instrumentalista do processo. E nesse contexto, 

não se pode mais conceber a insistência da doutrina majoritária nacional 

na distinção entre tutela cautelar e tutela antecipatória.

Assim, pensamos que o melhor passo seria a reconstrução da 

noção de tutela cautelar, conceito que englobaria a função conservativa (tutela 

cautelar conservativa) e a função antecipatória (tutela cautelar antecipatória), 

denominado de “tutelas de urgência”.133 A citada busca pela simplificação do 

processo não admite que se perca tempo tentando diferenciar institutos com 

funções idênticas (de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional).

Como enfatiza José Roberto dos Santos Bedaque:

O Código de Processo Civil brasileiro, não obstante exemplo de 
aprimoramento técnico, constitui diploma distante das necessidades 
da sociedade moderna, voltada precipuamente para uma categoria de 
interesses, cujas características e peculiaridades foram praticamente 
ignoradas pelas regras instrumentais.134

E conclui:

133 Apesar de entendermos que a noção de “tutela cautelar” poderia englobar, perfeitamente, as 
duas modalidades estudadas (conservativa e antecipatória), aquela expressão já se encontra 
irremediavelmente difundida, podendo vir a ser mais um motivo para futuras “confusões 
doutrinárias”, motivo pelo qual optamos pelo gênero “tutelas de urgência”, cuja nomenclatura 
ainda não foi “contaminada”.
134 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 14.



O tratamento dos institutos fundamentais de nossa ciência deve 
perder a conotação excessivamente processualista. A abordagem 
precisa levar em consideração critérios de racionalidade material, não 
apenas formal.
A ciência processual tem-se preocupado com a criação de categorias 
e institutos, cuja elaboração precisa a transformou no ramo do Direito 
que mais se desenvolveu nos últimos anos. Por outro lado, passaram 
os processualistas a se dedicar tanto a conceitos, muitos de extrema 
sutileza, que as discussões sobre temas de direito processual 
acabaram por representar verdadeiro exercício de filosofia pura do 
Direito. Quando voltamos os olhos para a realidade, porém, 
verificamos que o processo se encontra muito distante dela.135

Feita essa advertência, podemos, utilizando-se de um raciocínio 

processual coerente, pensar em duas possíveis soluções. 

A primeira seria alterar o tratamento legal conferido aos 

institutos da tutela cautelar (Livro III) e da antecipação de tutela (art. 273), 

diferenciando os institutos (sem deixar quaisquer dúvidas sobre qual o 

provimento cabível ao caso concreto). Esta solução parece ser a mais 

complicada. Além de serem institutos com a mesma função (efetividade da 

tutela) e com características semelhantes (fumus boni juris, periculum in mora, 

fundados em uma cognição sumária e dotados de provisoriedade), o enunciado 

do § 7º do art. 273136, ao contemplar a fungibilidade entre as tutelas de 

urgência, demonstrou que esta não deve ser a saída buscada pelo legislador. 

Por outro lado, este dispositivo também evidencia que a lei não teve êxito na 

distinção dos institutos.

A segunda, por sua vez, seria revogar os dispositivos legais em 

questão (Livro III e art. 273, ambos do CPC), conferindo novo tratamento 

legal ao tema. As tutelas de urgência não seriam categorias incompatíveis e 

mutuamente excludentes, ganhando tratamento uniforme em capítulo próprio 

135 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 16-17.
136 Este dispositivo, ao aceitar a fungibilidade entre as tutelas de urgência, acaba por confirmar 
a nossa posição, configurando uma solução ante a ineficiência do legislador da lei nº. 
8.952/1994, que não conseguiu diferenciar os institutos de maneira satisfatória.



no Livro I do CPC (processo de conhecimento). As características essenciais 

das cautelares seriam mantidas (fumus boni juris e periculum in mora 

,provisoriedade, revogabilidade, instrumentalidade, hipoteticidade) e adaptadas 

à tutela antecipatória, visto que ambas, por vezes, se confundem. O próprio 

risco de concessão de medidas irreversíveis pode ser contido, nos moldes já 

apresentados neste trabalho137.

As tutelas de urgência poderiam ser concedidas em processo 

autônomo (como tradicionalmente foi previsto para o processo cautelar) ou 

incidentalmente, ou seja, dentro do próprio processo (como ocorre com a 

antecipação de tutela). Esta fungibilidade no tratamento estrutural, é oportuno 

que se diga, foi autorizada inclusive pel §7º do art. 273.

A previsão de um “poder geral de tutela de urgência”, fundado 

nos já consagrados requisitos das cautelares (periculum in mora e fumus 

boni juris), possibilitaria ao juiz, diante do caso concreto, escolher a 

tutela processual que melhor se adequasse ao direito material.138 Em 

outras palavras, o estudo do tema sob o enfoque da efetividade 

possibilita tratar as tutelas cautelares conservativas e antecipatórias 

como espécies do mesmo gênero, devendo a lei apenas estabelecer seus 

requisitos gerais.

Neste contexto, onde a preocupação fundamental do direito 

processual é com os resultados a serem produzidos no plano material, ganha 

importância o princípio da adaptabilidade do procedimento às 

137 Sobre o assunto, cf. no presente trabalho, 2.2.3.6.
138 “A efetividade da tutela jurisdicional depende muito da sensibilidade do jurista, 
principalmente do estudioso de direito processual, que deve criar soluções visando a tornar o 
instrumento adequado à realidade social a que ele será aplicado.”  (BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 3. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 33)



necessidades da causa (também conhecido como “princípio da elasticidade 

processual”).

Na lição de José Roberto dos Santos Bedaque:

Trata-se da concepção de um modelo procedimental flexível, passível 
de adaptação às circunstâncias apresentadas pela relação 
substancial. Não se admite mais o procedimento único, rígido, sem 
possibilidade de adaptação às exigências do caso concreto. Muitas 
vezes a maior ou menor complexidade do litígio exige sejam tomadas 
providências diferentes, a fim de se obter o resultado do processo.139

Com efeito, talvez seja chegada a hora de refletirmos sobre a 

conveniência de instituir, no sistema processual nacional, uma tutela de 

cognição sumária sem o condão da imutabilidade, constituindo 

verdadeira técnica de inversão dos ônus a serem suportados pela demora 

do processo. Desta forma, após uma cognição sumária (não-exauriente), 

se o direito afirmado pelo autor mostrar-se plausível (verossímil), o juiz 

conceder-lhe-ia a tutela, transferindo ao réu, em outra via processual, 

desconstituir esse resultado (esta sim de cognição exauriente e dotada 

dos efeitos da coisa julgada material). Não parece uma solução difícil. 

Para desta técnica, é indiferente o tipo de tutela de urgência utilizada, se 

cautelar ou antecipatória. A efetividade da tutela jurisdicional (que é o fim 

a ser perseguido pelo Estado) estaria sendo devidamente contemplada.

Dada a noção instrumentalista do direito processual moderno, 

não nos parece plausível excluir a função antecipatória do rol das 

medidas cautelares. Esse tipo de interpretação restritiva, feita pela 

doutrina majoritária nacional e anteriormente criticada pelo presente 

trabalho, não pode ser admitida, sob pena de ofensas cada vez maiores à 

efetividade da tutela jurisdicional. Esta parece ser, pois, a melhor solução.
139 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 61.



Assim, o nosso estudo defende, mesmo diante de tantas posições 

contrárias, que o magistrado deve, ao enfrentar eventual conflito sobre qual a 

medida cautelar cabível (conservativa ou antecipatória), fazer valer os 

princípios constitucionais do processo, a saber, da efetividade da tutela 

jurisdicional e do acesso à justiça, com vistas a uma instrumentalidade maior e, 

consequentemente, com uma prestação mais justa e célere da tutela 

jurisdicional.140

Em meio a tantas propostas de reforma, parece mais fácil 

simplesmente revogar os enunciados em questão e conferir novo tratamento 

legal ao tema, regulando de maneira clara as medidas conservativas e as 

medidas antecipatórias. Deve-se, pois, disponibilizar ao juiz instrumentos para, 

enquanto órgão jurisdicional e diretor do processo, assegurar os fins previstos 

pelo texto constitucional, em especial, o direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, o que não tem ocorrido (situação motivada, em última 

análise, pela precária distinção feita pela doutrina e pela jurisprudência). 

Com efeito, a atual crise de identidade das cautelares (seja 

conservativas ou antecipatórias) pode ser equiparada à “crise do direito”, 

situação representada pelo conflito entre os fatos e as normas, em que não há 

uma correspondência entre os institutos jurídicos e a realidade social. Na 

precisa observação do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Cezar 

Peluso, pode-se definir a crise do direito como

conflito entre os fatos e as normas, no sentido de que, quando as 
categorias e os conceitos jurídicos não acompanham a evolução da 

140 “A necessidade de o juiz assumir a efetiva posição de condutor do processo, com ampla 
participação no contraditório desenvolvido pelas partes, corresponde à tendência unânime da 
moderna ciência procuessual. Amplia-se, dessa forma, a noção de contraditório, para incluir 
também a efetiva atuação do juiz no desenvolvimento da relação processual.”  (BEDAQUE, 
José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 
processo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 53)



consciência social há, na feliz expressão de Lopes de Oñate, uma 
revolta dos fatos contra os códigos.141

Deve-se combater esta falta de normatização devida dos institutos 

da tutela cautelar conservativa e da tutela cautelar antecipatória, pois trata-se 

de verdadeira denegação de justiça, sendo o jurisdicionado o maior 

prejudicado. Cumpre encerrar este pensamento com a valiosa advertência de 

Jesús Gonzáles Pérez:

A justa paz da comunidade só é possível na medida em que o Estado 
é capaz de criar instrumentos adequados e eficazes para satisfazer 
as pretensões que a ele se formulam. Pois se os anseios de justiça 
que todo homem carrega no mais íntimo do se ser não encontram 
satisfação nos meios pacíficos instaurados pelo Estado, por mais 
forte e brutal que seja a máquina repressiva, eles desbordarão para 
uma busca desesperada de justiça.142

141 PELUSO, Antônio Cezar. A nova leitura da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal. 
Revista do Advogado 41. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, 1993. p. 28)
142 PÉREZ, Jesús Gonzáles. El derecho a la tutela jurisdiccional. 2. ed. Madrid: Civitas, 
1989. p. 21.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho científico foi elaborado em função de duas 

premissas básicas: uma visão crítica da situação e um projeto de reforma. Esta 

postura coaduna-se com o posicionamento de Mauro Cappelletti, que afirmou 

toda a sua obra ter sido inspirada por uma visão crítica da situação, tendo 

como ponto de partida a verificação de um problema a ser resolvido e 

aspirando por um projeto de solução e de reforma. Desta linha de raciocínio 

advém a noção tridimensional do direito por ele apresentada, devendo o jurista 

sempre examinar: a) a necessidade ou o problema social que reclama por uma 

resposta no plano jurídico; (b) a aptidão das instituições e dos procedimentos 

responsáveis pela atuação daquela resposta normativa; (c) o impacto dessa 

resposta sobre a necessidade ou sobre o problema social, em outras palavras, 

a sua eficácia.143

Dito isto, o presente trabalho buscou abordar o tema das tutelas de 

urgência sob o enfoque da efetividade da tutela jurisdicional, demonstrando 

que, não obstante exista uma divergência doutrinária muito forte, devem ser 

pensadas maneiras de se permitir que as técnicas de urgência (sejam 

conservativas ou antecipatórias) confiram maior rapidez ao processo, sem 

comprometer o devido processo legal (e a segurança jurídica). 

Foram consignadas algumas possíveis soluções, dentre as quais, a 

revogação dos respectivos dispositivos legais (Livro III e art. 273 do CPC) e a 

143 CAPPELLETTI, Mauro. Problemas de reforma do processo civil nas sociedades 
contemporâneas. Conferência proferida no dia 18.11.1991, em Curitiba, durante o Congresso 
Brasileiro de Direito Processual. p. 4, n. 3.



criação de novo capítulo abordando o tema, sob o título “tutelas de urgência”. 

Esta, pois, nos parece a melhor solução.

A ausência de mecanismos processuais às situações da vida levou 

os operadores do direito à utilização das cautelares como provimentos aptos à 

substituírem a decisão final, desvirtuando completamente o instituto. A partir de 

então, a doutrina majoritária tem feito interpretações cada vez mais restritivas 

dos institutos das cautelares e das antecipatórias, em grave ofensa à 

efetividade da tutela jurisdicional, direito fundamental de envergadura 

constitucional.

O escopo do presente trabalho foi, assim, criticar alguns dos 

argumentos utilizados pela doutrina majoritária nacional como aptos a distinguir 

os institutos das tutelas cautelares e das tutelas antecipatórias, demonstrando 

que estas noções estão, ontologicamente, identificadas, razão pela qual 

defendemos o seu estudo como espécies do mesmo gênero.
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