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Resumo 

 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar, de forma analítica, as medidas de 

urgência existentes no ordenamento jurídico brasileiro, destacando sua utilização no âmbito 

recursal. 

 

Inicia-se pela conceituação dos institutos da medida cautelar, da antecipação de 

tutela e das liminares, passando-se à análise de suas peculiaridades, distinções e semelhanças. 

 

Em seguida, são apresentados os traços característicos de cada uma das tutelas 

analisadas neste estudo, destacando seus requisitos e adentrando com mais vagar em suas 

particularidades.  

 

Posteriormente, o estudo aborda a interposição de tais medidas em sede recursal, 

apresentando a teoria geral dos recursos para, em seguida, tratar mais especificamente da 

utilização das medidas de urgência também nesta esfera processual. 

 

Ainda, são destacadas as peculiaridades que cercam a nova sistemática das medidas 

de urgência no âmbito do projeto do novo código de processo civil. 

 

Por fim, são trazidas as conclusões do estudo, apresentando o corolário da análise 

realizada e demonstrando as semelhanças e divergências mais notórias observadas a respeito 

do tema exibido. 

 

Palavras-chave: Urgência – tutela – antecipada – princípios – cautelar – liminar – origem – 

celeridade – efetividade - segurança – economia – processo – bilateralidade – isonomia – 

natural – inafastabilidade – duplo grau – contraditório – requisitos - CPCP 

 



 

 

Abstract 

 

The present task has the intention to present, analytically, the existing urgent 

measures in the Brazilian law, highlighting its use under appellate level.  

 

Begins with the conceptualization of the precautionary measure institutes, with the 

anticipation of the legal protection and the injunctions, going by the analysis of its 

peculiarities, distinctions and similarities.  

 

Then, the characteristics features of each guardianship analyzed in this study, 

highlighting its requirements and entering slowly in its peculiarities. 

 

Subsequently, the study addresses the filing of such measures on appellate 

headquarters, presenting the general theory of resources for, then, treat more specifically the 

use of the emergency measures also in this procedural sphere.. 

  

Still, the peculiarities surrounding the new system of emergency measures under the 

new Code of Civil Procedure project are highlighted. 

 

Finally, the conclusions of the study are brought, presenting the corollary of the 

analysis and showing the most notable similarities and differences about the displayed topic. 

 

KeyWords: Urgency – legal protection – principles – equitable relief – origin – celerity – 

efetivity – security – economy – lawsuit – bilateral – equality – natural – non-obviation - two-

tier judicial authority – contradictory – requirements – CPCP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No que se refere ao processo civil e à tutela dos direitos dos jurisdicionados, é certo 

que o decurso do tempo pode trazer implicações das mais diversas às partes em lide, 

comprometendo a qualidade e eficácia da prestação por parte do Estado1. 

 

No momento em que o Estado passou a deter o monopólio da jurisdição, a ele fora 

determinado o dever de assegurar a todos a prestação de uma tutela adequada aos interesses 

de uma vida em sociedade. 

 

Porém, não bastasse fosse assegurada a tutela dos interesses dos jurisdicionados, ao 

Estado cumpria, outrossim, garantir a efetiva prestação jurisdicional por meio de instrumentos 

apropriados ao atendimento real dos interesses dos jurisdicionados. 

 

Por apropriado, devemos entender que o Estado deve atender aos interesses dos 

jurisdicionados por meio de instrumentos que reflitam a atual sociedade e suas necessidades 

iminentes. Dentre estas, a obtenção de uma tutela célere mostra-se pertinente ante a 

velocidade dos acontecimentos da vida em sociedade do homem contemporâneo. 

 

Ainda, não se pode desprezar que os constantes avanços tecnológicos contribuem 

para a intensificação das relações interpessoais, de modo a contribuírem, igualmente, com a 

busca pela velocidade na solução dos problemas. 

 

Assim, foram os procedimentos adaptados às realidades cada vez mais observadas de 

necessidade de concessão da tutela de forma rápida e eficaz, após intensas discussões em 

torno da desvinculação do tempo à idéia de processo. 

 

Diante desta nova realidade constatada, pode-se assumir a origem de um novel 

conceito ao devido processo legal, no qual passaram a ser respeitadas outras variáveis que não 

                                                           
1 DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da demanda. 2. ed. rev. e atual. 

de acordo com a Lei 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003 – (Coleção temas atuais de 

direito processual civil; v. 1). p. 23 
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apenas os princípios constitucionais: respeitaram-se, principalmente, de forma mais 

abrangente, o direito à tutela jurisdicional adequada em consonância com o direito material 

buscado. 

 

À vista disto, surgiu, então, a necessidade de se estabelecer novos meios que 

atendessem aos interesses sociais e debatessem os males do excesso de retardamento do 

processo. 

 

E foi pensando nas implicações que o tempo pode trazer à seara judicial e aos 

jurisdicionados que nela buscam a tutela de seus direitos, que o presente trabalho procurou 

analisar os instrumentos de sumarização de cognição no processo civil que, de certa forma, 

foram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de permitir uma prestação 

efetiva e útil, para não dizer, a tempo de não perecer o direito almejado, por parte do Estado. 

 

2. ESCORÇO HISTÓRICO – ORIGEM E EVOLUÇÃO DAS MEDIDAS DE 

URGÊNCIA E SUA INTRODUÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A vida em sociedade permitiu o desenvolvimento, no âmbito do processo civil, de 

uma jurisdição privada e uma jurisdição pública para regular e sanar os conflitos resultantes 

da vida em comum. 

 

Fez-se necessário o avanço do conceito de justiça, que passou a ser aplicado não só 

às relações particulares, onde se verificava a imposição de uma força bruta, mas também aos 

entes públicos, com a aplicação, de modo imparcial, de normas existentes aos casos concretos. 

 

Primordialmente, o termo justiça não possuía definição independente. Comumente, 

era a mesma confundida com o conceito de Direito, dada “a tendência ideológica de dar 

aparência de justiça ao Direito positivo.”2 

 

                                                           
2 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. P. 8 
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Porém, ante os anseios sociais de busca por respostas, estudiosos conceituaram cada 

qual de modo apartado. Dessa maneira, justiça passou a deter a conotação de ordem social 

reguladora da conduta dos homens, que assim a faz de forma satisfatória a todos. 

 

Quer dizer, conceitualmente, justiça era tida como a satisfação da maior parte dos 

indivíduos em sociedade, porquanto a todos não poderia satisfazer integralmente, uma vez 

que a cada indivíduo a justiça se manifesta de forma diferente que em outro. 

 

Assim, o direito foi delineado como um ordenamento das relações humanas e dos 

acontecimentos em sociedade, com o fim de regulamentar o convívio social mediante 

limitação da conduta e dos interesses dos particulares em adequação aos interesses da 

sociedade. 

 

Seguindo esta evolução do convívio em sociedade, é possível compreender a razão 

de terem sido utilizados meios procedimentais que buscavam a salvaguarda dos interesses de 

alguns, considerados emergenciais, em detrimento de outros, considerados óbices àqueles. 

 

Tem-se notícia que, na Antiga Roma, já era utilizados meios assecuratórios aos 

direitos de uma das Partes antes da ocorrência de qualquer fato que pudesse impedir ou 

dificultar a concessão dos mesmos no tempo regular de uma demanda. 

 

As primeiras medidas, que foram determinadas pelos Tribunais locais como meios de 

conferir a uma Parte em lide, antecipadamente, a efetividade da prestação jurisdicional, foram 

concedidas na Antiga Roma na forma de “tutela interdital”3. 

 

Esta modalidade de tutela era concedida pelo praetor romano4, que, de forma 

mandamental, determinava a uma pessoa que se comportasse de certo modo, a pedido de 

                                                           
3 CRUZ, André Luiz Vinhas da. A evolução histórica das tutelas de urgência: breves notas de Roma à Idade 

Média. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 22, ago 2005. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344>. Acesso em Ago/2014. 
4 Praetor Romano da Antiga Roma era um cargo político para funções judiciárias, cujo ocupante administrava a 

justiça de modo vitalício. Os Pretores eram magistrados romanos investidos de poderes extraordinários, sendo 

hierarquicamente subordinados aos cônsules. Enquanto detentores do imperium (período de um ano no qual eram 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=344
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outra pessoa. O praetor, ainda, podia promover atos executórios baseando-se na garantia da 

referida tutela interdital. 

 

Esta característica do cargo do Pretor permitia que os direitos absolutos 

(praticamente a maioria das relações da vida) fossem amparados pela tutela interdital, quer de 

forma mandamental, quer de forma executória, enquanto que os direitos de obrigações eram 

assegurados pela actio, modalidade semelhante à atual “ação”, consistente num juízo privado 

dotado de pleno contraditório. 

 

É o que nos apresenta com propriedade José Roberto dos Santos Bedaque5 cujas 

linhas importam transcrição para melhores esclarecimentos. Vejamos: 

 

No direito romano havia, portanto, dois sistemas de processo civil. Em um deles era 

possível a obtenção de ordem liminar, até sem a presença da parte contrária e 

mediante cognição sumária das afirmações do autor, se feitas conforme o édito. No 

outro havia pleno contraditório desde o primeiro momento, não era possível a 

emissão de mandado e a atividade cognitiva era privada. 

 

Era tida como uma forma de tutela a denominada “cautio damni infecti”, que 

permitia ao requerente obter uma garantia de ressarcimento nos casos em que se vislumbrava 

o mero perigo de dano. 

 

Também, registra-se que a manus iniectio6 e a pignoris capio7 foram medidas 

adotadas pelos magistrados à mesma época de Roma, com o escopo de salvaguarda dos 

                                                                                                                                                                                     
encarregados de presidir os Tribunais e durante o qual podiam publicar suas próprias regras de direito com o 

intuito de suprir lacunas e trazer novas soluções para uma sociedade em constante modificação, segundo as quais 

se administraria a justiça durante sua magistratura – denominadas Éditos), os Pretores figuravam entre os 

magistrados de maior hierarquia. Equivaliam, em função e poder, ao que hoje é denominado “Juiz ordinário” ou 

“Juiz de Primeira Instância”. 

5 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência 

(tentativa de sistematização.) 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 31. 
6 A manus iniectio tratava-se de uma forma de execução pessoal, pois se instituía uma servidão sobre o corpo do 

devedor, chegando, inclusive, a permitir a venda do devedor ou sua morte (trans Tiberim), sendo aplicada 
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direitos de uma parte ante a possível dificuldade de cumprimento, ou efetivo descumprimento, 

de uma ordem judicial pelo ex adverso, sendo reconhecidas como formas de execução. 

 

A tutela interdital, conhecida também como interdito, portanto, diante de suas 

características de cognição rasa, realizada num processo mais abreviado e voltado à solução 

de casos emergenciais, além da força mandamental ou executória que possuía, assemelhava-se 

à técnica da antecipação de tutela modernamente conhecida. 

 

No Direito Canônico é possível verificar que este procedimento sumário dos 

interditos romanos foi ampliado aos casos que envolviam a posse quando considerados os 

direitos pessoais, sendo resolvidos suprimindo-se as formalidades do processo comum quando 

a lide demandava provimentos urgentes. 

 

Na medida em que o procedimento de emergência apresentava sua evolução durante 

o Século XIII nos países europeus, em especial na Alemanha, passou-se a utilizar a 

denominação “inhibitiones” para as ordens judiciais liminares que buscavam a tutela do 

interesse reclamado, em especial em relação às questões possessórias. 

 

Não se utilizando, por vezes, para a concessão de tais interditos, de cláusulas 

justificativas (possibilidade de defesa), é possível notar que, já àquela época, o Direito 

Canônico baseava-se no perigo da demora em ser concedida a tutela, bem assim na 

verossimilhança do direito alegado, requisitos que se constituem, hoje, nos principais 

fundamentos das medidas de urgência. 

 

Assim, é possível assumir que as “inhibitiones”, que em muito se assemelhavam aos 

interditos romanos, em conjunto com estes, foram os antecedentes das atuais medidas de 

                                                                                                                                                                                     
quando este não cumpria uma ordem judicial ou confessava a dívida, ou, ainda, para persecução de certas 

dívidas. 

7 Espécie de execução que ao credor era permitido apoderar-se de uma coisa do devedor inadimplente a fim de 

obter a satisfação de seu crédito, sem, contudo, poder dela se utilizar. A finalidade era apenas manter a coisa em 

poder do credor até a solução da divida. 
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urgência, em especial das medidas cautelares8, porquanto, assim como estas, continham 

ordens de tutela temporária, que podiam, inclusive, implicar em satisfação definitiva da 

pretensão material. 

 

Pode-se, assim, determinar que, desde o início das soluções dos conflitos humanos, 

dois sistemas são utilizados para tanto: um de cognição sumária, rasa, no qual é possível a 

expedição de mandados para cumprimento de ordens sem a oitiva da parte para quem tal 

ordem é dada; e outro, de cognição exauriente, profunda, com a possibilidade de todas as 

partes manifestarem-se em suas defesas antes de ser emanada qualquer ordem a qualquer 

delas. 

 

No Brasil, o estabelecimento das medidas de urgência surgiu diante da necessidade 

de serem tutelados interesses das partes antes mesmo do provimento definitivo, porquanto 

este, por não poder ser conferido instantaneamente, demandava, e ainda demanda, um certo 

lapso de tempo para que seja satisfatoriamente concedido, de modo que esta ‘demora’  

necessária poderia ensejar danos irremediáveis, como é o caso da deterioração de determinada 

coisa ou a morte de alguém. 

 

Não fosse possível assegurar à parte, antes do provimento último ou antes do 

momento em que caberia apresentar determinada coisa, fato ou pessoa nos autos, que tal 

ocorresse a tempo, a solução final do processo tornar-se-ia inútil.9 

 

A utilização das medidas de urgência e dos meios procedimentais instaurados para a 

salvaguarda dos direitos, assim o foram com o fim de garantir o objetivo maior do direito de 

ação, qual seja, a paz social. Não bastava que fosse assegurado ao tutelado o direito de 

                                                           
8 MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 

e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. P. 195 
9 Nas palavras do eminente professor Humberto Theodoro Junior, “Se os órgãos jurisdicionais não contassem 

com um meio pronto e eficaz para assegurar a permanência ou conservação do estado das pessoas, coisas e 

provas, enquanto não atingido o estágio último da prestação jurisdicional, esta correria o risco de cair no vazio, 

ou de transformar-se em provimento inócuo e inútil. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil: Processo de Execução e cumprimento da sentença. Processo Cautelar e tutela de urgência. Vol. 

II. 48. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 508.) 
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socorrer-se ao Estado por meio da ação, era necessário garantir-lhe o resultado útil e prático 

do processo. 

 

Quer dizer, era necessário assegurar à parte que o fim buscado pela ação fosse, de 

fato, alcançado de forma justa, ou seja, “apta, útil e eficaz para outorgar à parte a tutela prática 

a que tem direito, segundo a ordem jurídica vigente”10. 

 

Dada esta necessidade de tornar útil o provimento buscado pelo tutelado, surgiram as 

medidas de urgência, criadas para o fim de, em uma mesma oportunidade, possibilitar a 

efetivação das funções de um processo de conhecimento e de um processo de execução, 

objetivando, precipuamente, a prevenção a danos. 

 

Importante destacar que o processo cautelar, destinado a assegurar o que se mostra 

urgente na oportunidade, busca outorgar situação provisória de segurança aos interesses dos 

litigantes, ao passo que os processos de cognição ou execução buscam a composição 

definitiva da lide. 

 

No direito hodierno, as medidas de urgência encontram respaldo constitucional no 

âmbito do artigo 5º, em seus incisos XXXV e LIV, senão vejamos. 

 

De acordo com a redação do inciso XXXV do referido dispositivo constitucional “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Isto demonstra 

a atenção do legislador constitucional em amparar direitos que se encontrem ameaçados ou 

lesionados. 

 

Nesta esteira, conforme inciso LIV da CF/88, o legislador constituinte introduziu 

assertiva com o fim de assegurar a todos o devido processo legal, até mesmo no que concerne 

a direitos ameaçados ou lesionados, ao estabelecer que “ninguém será privado [...] de seus 

bens sem o devido processo legal”. 

                                                           
10 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Processo de Execução e cumprimento 

da sentença. Processo Cautelar e tutela de urgência. Vol. II. 48. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 

508. 
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Seguindo os conceitos constitucionalmente instaurados, a legislação complementar 

introduziu o instituto em questão, estabelecendo seus parâmetros e ocasiões de aplicação. 

 

As medidas de urgência foram determinadas para serem conferidas às partes por 

meio de cognição sumária; por sua vez, a declaração do direito surgiria apenas nos 

provimentos finais após cognição plena da causa. 

 

Foi com a instituição do atual Código de Processo Civil, de 1973, que as medidas 

cautelares foram estabelecidas, sendo, desde então, observadas e aplicadas, quer em suas 

modalidades especiais (arresto, seqüestro, caução, busca e apreensão, exibição, produção 

antecipada de provas, alimentos provisionais, arrolamento de bens, justificação, protesto, 

notificações e interpelações, homologação do penhor legal, posse em nome do nascituro, 

atentado, protesto e apreensão de títulos e outras medidas provisionais), quer em sua 

modalidade inominada. 

 

Então, com o advento da Lei n.º 8.952/94, restou estabelecida a primeira antecipação 

de tutela legalmente regulamentada. Citada Lei introduziu no atual Código de Processo Civil 

brasileiro a figura da antecipação de tutela por meio da inserção dos artigos 273, 460 e 461. 

 

Todavia, anteriormente, já existiam no ordenamento jurídico medidas que permitiam 

a antecipação dos efeitos da sentença a fim de evitar que a demora do processo comum 

pudesse transformá-lo em providência inútil para cumprimento de sua função. É o caso, por 

exemplo, do artigo 213, §1º da Lei n.º 8.069/90 (Estatuto da criança e do adolescente), do 

artigo 59, §1º da Lei n.º 8.245/91 (Lei da Locação) e do artigo 84, §3º da Lei n.º 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor). 

 

Porém, somente com a Lei n.º 8.952/94, restou expressamente instituído o 

denominado, nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, Poder Geral de Antecipação, 

diante da “generalização do poder de antecipar, sempre que, sendo provável ou verossímil o 
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direito, haja perigo na demora ou venha o demandado empregando artifícios desleais no 

processo.”11 

 

O capítulo seguinte trará mais detalhes acerca da evolução e aplicação das medidas 

de urgência no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3. DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO – 

GENERALIDADES 

 

Medidas de urgência são os procedimentos processuais previstos em lei que 

permitem ao jurisdicionado seja-lhe concedido o direito almejado, ou permitem a realização 

de meios que assegurem o provimento futuro do seu direito, evitando que a demora no 

andamento regular do processo implique em dano ao jurisdicionado.12 

 

Medida de urgência, por possuir esta conceituação ampla, permite afirmar tratar-se 

de gênero do qual as medidas cautelares, as tutelas antecipadas e as liminares são espécies. 

 

Com amparo no quanto disposto na Constituição Federal, no artigo 5º, XXXV13, a 

tutela jurisdicional pode ser dividida entre tutela reparatória (ou sancionatória) e tutela 

preventiva (ou de urgência ou assecuratória). 

 

Entende-se por reparatória aquela tutela que busca “repor as coisas ao estado 

anterior”14, quer dizer, tem por objetivo reparar um dano já verificado, uma lesão já 

                                                           
11 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 81. 

12 Neste sentido, são os ensinamentos de Ferruccio Tommaseo: “La tutela urgente si colora d’una funzione 

preventiva in quanto è volta ad impedire Che durante Il tempo necessário per lo svolgimento del giudizio di 

mérito, La controparte ponga in essere dei comportamenti Che, nell’ipotesi in cui Il giudice accolga La 

domanda di mero accertamento, sarebbero illegittimi e causa di um ingiusto, irreparabile dano”. 

(TOMMASEO, Ferrucio. I provvedimenti d’urgenza – Struttura e limiti della tutela antecipatória. Padova: 

Cedam, 1983. p. 256 apud DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da 

demanda. 2. ed. rev. e atual. de acordo com a Lei 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003 – 

(Coleção temas atuais de direito processual civil; v. 1). p. 40 

13 CF. Art. 5. XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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consumada, cuja tutela pode ser obtida através dos procedimentos processuais comuns 

dispostos no ordenamento jurídico. 

 

Por sua vez, preventiva, ou de urgência ou assecuratória, é aquela tutela que busca 

evitar um prejuízo, uma lesão. Dentre as medidas que buscam impedir a ocorrência de uma 

lesão a direitos do jurisdicionado, encontram-se a medida cautelar, a antecipação de tutela e a 

medida liminar. 

 

Nota-se que medidas de urgência são tratadas no Código de Processo Civil em 

momentos diversos: a tutela antecipada encontra-se no Livro I e a medida cautelar é trazida no 

Livro III do citado Codex. Por sua vez, as liminares podem ser encontradas em todo o Código 

de Processo Civil, porquanto são medidas que permitem sejam aplicadas nos procedimentos 

ordinários, bem como nos cautelares e em alguns procedimentos especiais como é o caso das 

ações possessórias.15 Esta disposição do Código de Processo Civil indica que o legislador 

originário não quis atribuir natureza cautelar à antecipação de tutela tampouco à liminar. 

 

A antecipação de tutela serve para adiantar, no todo ou em parte, os efeitos 

pretendidos com a sentença de mérito a ser proferida ao final, mediante o preenchimento de 

requisitos legalmente estabelecidos. A medida cautelar, dada sua natureza conservativa de 

determinada situação, acauteladora, visa assegurar o resultado útil do processo principal. As 

medidas liminares, embora se assemelhem à tutela antecipada e possam ser confundidas como 

detendo natureza cautelar (por vir expressamente referenciada no Livro III do CPC, em seu 

art. 273), não são com elas confundidas, pois apenas diferencia-se por serem concedidas antes 

da abertura do contraditório acerca daquele pleito, diferentemente da tutela antecipada, que 

pode ser concedida a qualquer momento e mesmo após a oitiva da parte adversa, e 

diferentemente das cautelares, pois as liminares não necessariamente acautelam uma situação 

e asseguram o resultado do processo, podendo servirem para concessão do direito material por 

si. 

 

                                                                                                                                                                                     
14 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 14 

15 Conforme artigo 928 do CPC. 
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O pedido da antecipação de tutela pode ser formulado na própria petição inicial da 

ação principal ou por simples petição nos autos, podendo ser apresentado inicialmente ou a 

qualquer momento do processo, bastando, para sua concessão, que sejam preenchidos os 

requisitos do artigo 273 do CPC. Tanto o é (pode ser concedida a qualquer momento) que 

uma das hipóteses de sua concessão, prevista no artigo 273 do CPC, é de que fique 

caracterizado o abuso do direito de defesa, quer dizer, após a apresentação de defesa pela 

outra parte, ou seja, após iniciado o contraditório. 

 

A medida cautelar deve ser requerida em pleito inicial da ação, devendo ser 

apresentada em separado da ação principal, sendo vedada a cumulação dos pedidos principal e 

cautelar num único processo. 

 

Por sua vez, a medida liminar é requerida no início da demanda, em vestibular, e sua 

concessão deve ocorrer antes da oitiva da parte contrária, sendo esta uma característica que 

pode ou não estar presente no pleito da tutela antecipada.16 

 

Ou seja, as medidas liminares por caracterizarem-se em razão do momento em que 

são concedidas (antes da oitiva da parte contrária), podem deter natureza cautelar ou 

antecipatória dos efeitos da sentença. 

 

Em outras palavras, as medidas cautelares e as tutelas antecipadas podem ser 

concedidas em caráter liminar. 

 

                                                           
16 Nesse sentido, são os ensinamentos de Fredie Didier Junior: “Por medida liminar deve-se entender medida 

concedida in limine litis, no início da lide, sem que tenha havido ainda a oitiva da parte contrária. Assim, tem-se 

por liminar um conceito tipicamente cronológico, caracterizado apenas por sua ocorrência em determinada fase 

do procedimento, qual seja, o seu início.” [...] “A antecipação dos efeitos da tutela pode ocorrer tanto in limine 

litis quanto em qualquer outro momento ulterior do procedimento; ou seja, pode ser concedida por medida 

liminar ou não, bastando que tenham sido preenchidos os seus pressupostos. A tutela antecipada é aquela que 

adianta os efeitos da tutela jurisdicional, provisoriamente. E essa tutela cujos efeitos podem ser precipitados pode 

ser de conhecimento ou cautelar. A medida antecipatória, seja em processo cautelar, seja em processo de 

conhecimento, pode ser dada liminarmente (no momento inicial do processo) ou não (em momento posterior).” 

(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPODIVM, 2010) 
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Por isso, em razão dessa natureza distinta das medidas liminares, é que os artigos 

79817 e 80418 expressamente previram a possibilidade de, em sede de medida cautelar, ou seja, 

em ação que busque assegurar o resultado da demanda principal, seja o pedido concedido 

antes da oitiva da parte contrária, ou seja, in limine litis, liminarmente. 

 

Assim, pode-se assumir que as medidas liminares diferem-se da tutela antecipada na 

medida em que estas podem ser deferidas em qualquer momento do processo19 e aquelas 

somente antes de iniciado o contraditório; ainda, basta para a concessão liminar que fique 

caracterizado o fumus boni iuris e o periculum in mora, embora, para a tutela antecipada, seja 

preciso que os requisitos dispostos no artigo 273 do CPC sejam preenchidos: prova 

inequívoca das alegações, verossimilhança do direito alegado e haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, ou haja a caracterização do abuso do direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Da mesma maneira, as liminares não necessitam ser 

confirmadas por intermédio de uma sentença. A tutela antecipada sim. 

 

Por sua vez, as liminares diferem-se das cautelares na medida em que estas têm por 

finalidade apenas assegurar que a tutela jurisdicional final seja alcançada; as liminares, por 

sua vez, podem assumir outras finalidades além de assecuratórias. 

 

Já em relação à tutela antecipada e a medida cautelar, Cassio Scarpinela Bueno20, em 

suas passagens, apresenta como traço distintivo o objetivo de cada medida enquanto 

colacionado com o pedido último da demanda principal. Vale dizer, reconhece-se a tutela 

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

Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de 

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

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

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

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

19 Conforme art. 273, inc. II, primeira parte, do CPC, onde se observa que a tutela antecipada pode ser concedida 

após a abertura do contraditório, em se verificando abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. 

20 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 24 
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cautelar e a tutela antecipada ao analisar o pedido de cada uma delas em detrimento do pedido 

da demanda em que se inserem. 

 

Nesse sentido, o pedido da tutela antecipada, no todo ou em parte, coincide com o 

pedido da ação principal na qual se insere; por outro lado, o pedido da medida cautelar não 

apresenta coincidência com o que se pedirá na ação principal, existindo entre elas apenas uma 

conexão jurídica e lógica. 

 

Na medida cautelar, o Estado busca assegurar a possibilidade de realização futura 

dos direitos buscados pelo jurisdicionado. 

 

Também, na medida cautelar existe a referibilidade a outra ação, denominada 

principal, na qual será conferido o direito com força de coisa julgada. Na tutela antecipada, 

não há a dita referibilidade, porquanto o próprio pedido da demanda é o pedido da 

antecipação de tutela. 

 

Daí infere-se outro traço distintivo entre as duas medidas de urgência. A media 

cautelar exige seja a pretensão vertida em ação própria, seja ela incidental ou preparatória, 

com autonomia processual. Já a antecipação de tutela não exige a interposição de ação 

principal que a sustente. 

 

Todavia, de acordo com os estudos realizados acerca da temática em comento, 

conjugados com a prática observada no dia a dia processual, verifica-se que, por vezes, tênue 

é a linha que separa a utilização da tutela antecipada e da medida cautelar, o que, inclusive, 

justifica a fungibilidade entre dadas medidas. 

 

Ambas são provisórias e revogáveis, porém, cada qual detém suas próprias 

particularidades, embora a medida cautelar tenha sido concebida, no âmbito do direito 

processual, eminentemente instrumental, desprovida, portanto, de satisfatividade. 
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Todavia, com certa cautela deve ser afirmada esta questão, de ausência de 

satisfatividade. Isto porque, o termo é ambíguo e pode ser adotado com conceitos diferentes, 

podendo sugerir o gozo do direito ou o desfrute da vantagem objetivada no processo. 

 

Nas precisas lições de Paulo Afonso Brum Vaz21, “a tutela antecipatória satisfaz (no 

mundo dos fatos) antecipadamente, isto porque representa o adiantamento dos efeitos práticos 

da futura sentença de mérito, enquanto a medida cautelar tem função meramente assecuratória 

da eficácia da sentença futura, nada dispondo sobre a relação jurídica controvertida”. 

 

Considerado o iter processualis, é legítimo afirmar deter a tutela antecipada de 

caráter satisfativo. 

 

Apesar de a antecipação de tutela não permitir ao autor usufruir plenamente de seu 

direito, pode a mesma representar tutela satisfativa no sentido de abreviar o processo, 

permitindo, desde logo, a execução, ainda que provisória.22 

 

Do mesmo modo, existem casos em que a antecipação da tutela representa verdadeira 

satisfação do pedido principal no plano do direito material, no efetivo mundo dos fatos. 

Exemplo disto é dado por João Batista Lopes23: a realização de cirurgia inadiável no curso de 

processo em que se discute a latitude de cláusula de plano de saúde. 

 

Outrossim, a verossimilhança (juízo de probabilidade) exigida pela lei para 

concessão da tutela antecipada, não pode ser confundida com o fumus boni iuris (juízo de 

aparência) exigido pela medida cautelar. Quer dizer, para a antecipação da tutela, o legislador 

exige mais que somente a mera fumaça do direito, exige-se que haja a probabilidade de o 

direito ser da parte que o requere. 

 

                                                           
21 VAZ, Paulo Afonso Brum. Manual da tutela antecipada: doutrina e jurisprudência. De acordo com as leis nºs 

10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02. Porto Alegra: Livraria do Advogado, 2002. P. 93 

22 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 55 

23 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Por sua vez, o juízo de aparência, que norteia os medidas cautelares, satisfaz-se com 

a mera exposição dos fatos objeto da lide, de modo que basta o convencimento do juiz acerca 

da plausabilidade do direito invocado. 

 

Ainda, a urgência e a mora que se busca impedir com a medida cautelar dizem 

respeito à garantia preventiva dos meios que possam permitir que o procedimento principal 

seja eficaz em seu tempo. Contudo, na tutela antecipada, a mora relaciona-se com o 

reconhecimento provisório do direito alegado pela parte. 

 

Tomadas as premissas acerca da origem e critérios das tutelas de urgência, imperioso 

trazer à baila as questões constitucionais, em especial principiológicas, que cercam a 

utilização das mesmas no ordenamento jurídico brasileiro, adentrando em seguida, com mais 

vagar, no campo de cada uma em particular, a fim de tecer suas considerações principais, 

para, posteriormente, imergir em seus estudos de forma mais específica e direcionada. 

 

Frise-se que, apesar do presente trabalho trazer de forma apartada o estudo acerca 

destes institutos (medida cautelar e tutela antecipada), a linha que os distingue, por vezes, é 

muito tênue, de modo que se buscará, assim, apresentar os critérios distintivos entre os 

mesmos, de forma mais didática e clara, calcando-se nos estudos realizados para a elaboração 

deste. 

 

Assim, passa-se à análise dos princípios constitucionais que norteiam e, de certa 

forma, asseguram a aplicação das medidas de urgência, passando à análise de cada uma delas 

em particular. 

 

4. DOS PRINCÍPIOS 

 

A aplicação da legislação brasileira encontra sustentação nos princípios de direito 

insculpidos na Constituição Federal, nas normas infraconstitucionais, bem como nas doutrinas 

de direito, sendo socialmente reconhecidos e acolhidos. 
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Isto porque, na ausência de normas específicas para determinados casos, os 

princípios merecem atenção e aplicação como forma de obtenção da tutela cuja solução não 

encontra previsão legal, atuando, dessa forma, como fontes do direito. 

 

Os princípios de um determinado povo ou sociedade podem ser utilizados como 

fontes do direito nela presente partindo-se da consciência individual de cada pessoa em 

conformidade com a cultura e os costumes da referida sociedade. 

 

Entende-se por princípios os enunciados lógicos admitidos como validadores de toda 

forma de conhecimento filosófico ou científico24. Lógicos no sentido de não se tratarem de 

concepções éticas de determinada sociedade. 

 

Entendendo-os como verdades evidentes, admitidas socialmente, embora nem 

sempre comprovadas, nota-se que os princípios vêm estampados nas normas do direito 

positivo brasileiro, quer de modo implícito quer de modo explícito. 

 

4.1. Princípios no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

É certo que o atual sistema normativo pátrio utiliza-se dos princípios gerais do direito 

como uma das fontes principais de sua aplicação aos casos a ele submetidos e à vida em 

sociedade. 

 

Comprovação disto é a previsão explícita de sua aplicação nas demandas judiciais 

quando da omissão de uma lei, ou de verdadeira ausência de disposição expressa a respeito de 

norma específica a ser utilizada. É o caso do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei n.º 4.657/1942)25 

 

                                                           
24 “Nosso estudo deve começar pela observação fundamental de que toda forma de conhecimento filosófico ou 

científico implica a existência de princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos como condição ou 

base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber.” (REALE, Miguel. Lições 

Preliminares de Direito. São Paulo: José Bushatsky, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. P. 343) 
25 LINDB. Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito. 
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Da mesma forma, é possível verificar o mesmo teor de submissão dos princípios aos 

casos de omissão legal em matéria de direito tributário, conforme se denota do artigo 108 do 

Código Tributário Nacional26.  

 

Outrossim, identifica-se a importância dos princípios gerais do direito em diversas 

outras áreas de aplicação da norma jurídica, tais como no Direito do Trabalho (art. 8º da 

CLT27), no Direito Processual Civil (art. 126 e 489, ambos do CPC28), no Direito Processual 

Penal (art. 3º do CPP29), no Direito do Consumidor (art. 7º do CDC30), dentre outros. 

 

Estas previsões legais permissivas da utilização dos princípios como fontes de 

aplicação do direito demonstram o evidente reconhecimento, pelo próprio legislador, de que a 

                                                           
26 CTN. Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 

tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios gerais de direito 

tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a eqüidade. § 1º O emprego da analogia não poderá 

resultar na exigência de tributo não previsto em lei. § 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa 

do pagamento de tributo devido. 

27 CLT. Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 

contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e 

normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o 

direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público. Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em 

que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. 

28 CPC. Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 

julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 

princípios gerais de direito. 

Art. 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, 

ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza 

cautelar ou antecipatória de tutela. 
29 CPP. Art. 3o  A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 

suplemento dos princípios gerais de direito. 

30 CDC. Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 

internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas 

autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 
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lei por ele editada não cobre todas as relações humanas tidas em sociedade, de modo a admitir 

que, apesar das previsões das leis, inúmeras outras são as situações imprevistas. 

 

Diante dessas imprevisões, é que se faz necessária a aplicação de outras formas 

válidas de integração das normas. Por tal fato, é que os princípios detêm caráter condicionante 

e orientador, quer dizer, condicionam e orientam a compreensão do sistema jurídico de uma 

sociedade para o fim de aplicação das leis ou de elaboração de novas leis. 

 

Dada a importância e relevância de alguns princípios, o legislador conferiu-lhes força 

de lei, embora sejam considerados eficazes independentemente do texto da lei. É o caso do 

princípio da isonomia, instituído na Constituição Federal em seu artigo 5º, caput e inciso I. 

 

Todavia, é certo que nem todos os princípios ressoam da mesma forma na vida 

prática. Há aqueles em que são desconsiderados em detrimento de outros, de modo a serem 

sopesados pelo aplicador do Direito, caso a caso. 

 

Ainda, alguns se aplicam apenas em determinados campos do Direito, mas não em 

todos. É o caso, por exemplo, do princípio da democracia partidária, aplicável em sede de 

direito eleitoral. 

 

Nota-se que os princípios possuem diversas origens, podendo advir da ética, da 

política, da técnica legislativa, do direito natural, enfim. Todavia, independente de suas 

origens, ao serem destacados, os princípios desenvolvem-se no plano do direito positivo, 

norteando a aplicação das normas postas. 

 

Todavia, diferem-se das normas positivadas na medida da orientação que cada qual 

dá no âmbito do direito. Quer dizer, os princípios norteiam a solução de casos que, por 

ventura, não encontram respostas na legislação. Por sua vez, a norma é aplicada ao caso que 

nela seguramente encontre solução.31 

 

                                                           
31 DWORKIN, Ronald. Los Derecho em Serio. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1989. p. 75 
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Porém, apesar de suas origens serem mais ‘facilmente’ compreendidas, seus 

fundamentos são dificilmente encontrados. 

 

Diversas são as correntes doutrinárias que estudam os fundamentos dos princípios 

gerais do direito. Todavia, principal destaque deve ser feito à corrente que impõe que os 

princípios gerais do direito não se encontram apenas nas normas positivadas, podendo ser 

legitimados como princípios do direito natural. 

 

O Direito Natural, teoria sustentada por estudiosos como Thomas Hobbes, Hugo 

Grócio, Hans Kelsen e Tomás de Aquino, pode ser entendido como sendo a idéia abstrata do 

Direito, ou seja, o ordenamento jurídico ideal correspondente a uma justiça superior e prévia, 

também denominada norma hipotética fundamental32. Esta teoria propõe avaliar as opções 

humanas para que a vida em sociedade permita agir de modo razoável e bem. 

 

Assim, seria a partir da norma hipotética fundamental do Direito Natural que 

decorreria o direito positivo, a norma escrita, em cuja teoria detém seu fundamento. O direito 

positivo se subordina ao direito natural e é dele decorrente por duas principais razões, 

observadas pela práxis: i) pela necessidade de compelir e forçar as pessoas a agirem de modo 

razoável e bem, e ii) por buscar um padrão futuro de ordem social. 

 

Quer dizer, o Direito Natural, que advém da natureza, de uma energia superior, seria 

um sistema de normas independe do direito positivado, sendo, dessa forma, independente das 

variações da vida em sociedade, tais como os costumes, as religiões, etc. 

 

O Direito Natural seria aquele com o qual nasce o homem; seria o direito já impresso 

na natureza humana e com o qual a moral social se basearia. 

 

Pode-se afirmar, dessa forma, que os princípios gerais do direito fundamentam-se 

nesse direito ínsito no ser humano, sendo dele originados. 

 

São as precisas lições de Miguel Reale, merecendo destaque: 

                                                           
32 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_positivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_positivo
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São essas constantes axiológicas que, a nosso ver, formam o cerne do Direito 

Natural, delas se originando os princípios gerais do direito, comuns a todos os 

ordenamentos jurídicos. 33 

 

Assim, as medidas de urgência, tema central deste estudo, observam, assim como 

todo o ordenamento jurídico pátrio, os princípios gerais do direito e neles apóiam sua 

aplicação. 

 

Como já se mostra possível observar por meio destas primeiras linhas de estudo, as 

medidas de urgência foram instauradas no processo civil brasileiro como forma de assegurar a 

observância a alguns princípios constitucionalmente garantidos e que, caso mantidos os 

procedimentos ordinários, não seriam observados e aplicados na prática. 

 

Importante anotar, todavia, que, apesar do grande número de princípios insculpidos 

no ordenamento jurídico brasileiro e nas normas nele insertas, basta, para análise de suas 

influências em sede de medidas de urgência, o estudo acerca dos princípios que melhor 

aplicação prática possuem, de modo que o presente estudo se deterá, mais precisamente, sobre 

o princípio da celeridade processual, da eficiência processual, da segurança jurídica, da 

economia processual, do devido processo legal, da bilateralidade da audiência, da isonomia, 

do Juiz natural, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do duplo grau e da motivação 

das decisões judiciais. 

 

4.2. Dos Princípios Norteadores das Medidas de Urgência 

 

Apesar da vastidão de princípios que podemos encontrar no sistema jurídico 

brasileiros, é certo que nem todos possuem a mesma importância quando estamos diante de 

medidas de urgência. 

 

                                                           
33 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: José Bushatsky, Ed. da Universidade de São 

Paulo, 1973. P. 354 
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Existem princípios que informam com mais propriedade a atuação estatal nesta seara 

da urgência, de modo a se sobreporem-se aos demais, em vista do cumprimento da função 

jurisdicional e da tutela dos direitos iminentes. 

 

Diante disto, ressaltamos os princípios de maior relevância na questão ora estudada, 

porquanto são fundamentais para justificar e assentar as medidas de urgência, o que não 

importa em descrédito dos demais, tendo em vista que todos os princípios norteadores do 

direito devem ser sistematicamente considerados e aplicados conforme a relevância de cada 

qual ao caso em que se aplicam. 

 

4.2.1. Princípio da celeridade e da economia processual 

  

Apresenta a Doutrina34 contemporânea interessante crítica acerca da 

(des)preocupação do legislador ao estabelecer os procedimentos previstos no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

Com acerto, prescreve Marinoni que, ao ser estabelecido, na legislação, o 

procedimento ordinário como o procedimento padrão de tutela de direitos, ou seja, como o 

procedimento a ser aplicado em regra aos casos apresentados perante o Judiciário, a doutrina 

“mostrou-se despreocupada e indiferente em relação às diversas necessidades do direito 

material e a realidade social. 

 

De fato. Hoje em dia verifica-se que as tutelas de urgência, em evidente superação do 

procedimento ordinário estatuído, transformaram-se em técnicas remediadoras da ineficiência 

de precitado procedimento, porquanto aquele, na forma como previsto, é moroso e atenta em 

desfavor à urgência de determinadas situações da vida em sociedade. 

 

Muito embora constitucionalmente garantido, o princípio da celeridade, infelizmente, 

tem sido deixado de lado, haja vista a grande quantidade de demandas que diariamente são 

                                                           
34 Nesse sentido, as lições de MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte 

incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. 

São Paulo: RT, 2002. P. 14 
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apresentadas em Juízo, em contrapartida ao número, reconhecidamente insuficiente, de 

funcionários da justiça e de magistrados capazes de realizarem a prestação jurisdicional, de 

modo que o tempo entre um ato e outro no processo tem sido morosamente realizado. 

 

É certo que, hodiernamente, o direito processual brasileiro não tem sido capaz de 

entregar adequadamente a tutela jurisdicional na medida e no prazo que seria apropriado. 

Observando que a justiça se encontra muito morosa, os processualistas pátrios empenham-se 

em descobrir as causas de tal morosidade e apresentar remédios aptos a atacá-la.  

 

Exemplo disto pode ser encontrado nas lições de João Batista Lopes. Segundo este 

autor, a corrente doutrinária que busca trazer à legislação e à esfera dos fatos as técnicas de 

sumarização com vistas à agilização dos processos, encontra amparo na possibilidade de 

encurtamento do caminho a ser processualmente percorrido quando o direito do autor é 

evidente ou pode perecer. 35 

 

Seguindo este raciocínio, Luiz Guilherme Marinoni manifesta-se no sentido de que a 

demora processual que se verifica no Poder Judiciário atual, por vezes decorrente de ausência 

de medidas que permitam que ao autor seja assegurado seu direito sem que o tempo influencie 

contrariamente a isto, pode ser vista como um benefício ao réu, que do tempo se aproveita 

para manter-se na situação que lhe favoreça. 36 

 

Neste sentido, importante ressalva deve ser realizada acerca do prejuízo que o autor 

pode vir a sofrer em razão da demora do processo. 

 

Ora, por vezes, mesmo após obtida a decisão condenatória em desfavor do réu, o 

autor pode sofrer danos em decorrência da lentidão processual na obtenção do bem da vida 

perseguido. 

 

                                                           
35 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 38 

36 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte incontroversa da demanda. 

5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: RT, 2002. P. 15  
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Isso ocorre porque, de um lado, o autor deseja a obtenção do bem da vida que julga 

ser detentor porém, de outro, o réu deseja manter conservada a situação concreta existente ou 

o bem reivindicado pelo autor. 

 

Diante de uma situação tal como essa, o autor somente poderá vir a não ser 

prejudicado pela demora do processo se obter, para si e prontamente, por meio das medidas de 

urgência instituídas no ordenamento, o direito ao bem da vida que aduz ser titular, embora 

cercada de incerteza a decisão que o confere. 

 

Dessa forma, se o autor for obrigado a aguardar a coisa julgada material para ter 

garantido seu direito, curvando-se à demora do judiciário, por seu turno o réu é beneficiado 

por tal morosidade, uma vez que manteve o bem da vida buscado em sua esfera jurídico-

patrimonial durante todo o trâmite processual. 

 

Ora, não pode o tempo de duração de um processo, por moroso que é, prejudicar o 

autor e beneficiar o réu. O Estado, ao assumir o compromisso de tratar as partes de modo 

equânime, igualitário, deveria ser capaz de entregar ao jurisdicionado a tutela de forma pronta 

e efetiva, o que, infelizmente, não é o que se observa da realidade brasileira. 

 

É patente que a Parte que necessita produzir provas, no caso, o réu, é quem deve 

suportar o ônus do tempo do processo que tramita em seu desfavor.37 

 

Dadas estas dificuldades no Judiciário atual, é que se estabelecera, no âmbito do 

procedimento comum, a distribuição do tempo do processo por meio das medidas de urgência, 

como forma de assegurar, diante de uma lesão ou ameaça de lesão, o direito da parte que 

assim se manifesta. 

 

                                                           
37 Nesse sentido, “É chegado o momento do ‘tempo do processo’ tomar seu efetivo lugar dentro da ciência 

processual, pois este não pode deixar de influir sobre a elaboração dogmática preocupada com a construção do 

processo justo ou com aquele destinado a realizar concretamente os valores e os princípios contidos na 

Constituição da República.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte 

incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. 

São Paulo: RT, 2002. P. 16) 
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Dessa forma, para que seja possível o tratamento isonômico entre as partes litigante, 

imperioso que o tempo seja igualmente distribuído entre eles, em conformidade com o índice 

de probabilidade, associada à evidência do direito, de que o autor tenha direito ao bem 

disputado, em contrapartida à fragilidade da defesa do réu.38 

 

Neste sentido é que se pode afirmar que as medidas de urgência vieram ao encontro 

da garantia constitucional da celeridade processual, porquanto permite a entrega da tutela 

muito antes do que seria entregue acaso fosse necessário aguardar o decurso regular do 

processo, mesmo que de forma provisória e passível de reversibilidade, como adiante será 

melhor analisado. 

 

Diretamente vinculado à garantia constitucional retratada neste tópico, o princípio da 

economia processual tem por sustentáculo o ideal de que a atividade processual não pode ser 

embaraçada por atos onerosos, inúteis e desnecessários, o que impediria uma rápida solução 

do litígio, tornando morosa a prestação jurisdicional. 

 

Ambos os princípios ora retratados (celeridade e economia processual) podem ser 

facilmente considerados como complementares, isto porque ambos têm por preocupação a 

concessão da tutela aos jurisdicionados de forma que atenda os anseios sociais e ao afã na 

solução eficaz da controvérsia, tornando o processo acessível à universalização dos 

jurisdicionados ao menor custo. 

 

Citados princípios se diferenciam na medida em que a economia processual 

encontra-se calcada no diminuto número de procedimentos, fases e trâmites processuais como 

forma de aproveitamento dos atos para diminuição do tempo do processo, enquanto que a 

celeridade processual encontra-se, por sua vez, ligada à nuance temporal de duração da 

demanda, mediante a rápida realização das etapas processuais. 

 

                                                           
38 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte incontroversa da demanda. 

5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: RT, 2002. P. 28  
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A economia processual, assim, pode ser entendida como sendo o menor esforço que 

a máquina judiciária deve despende para que seja fornecida uma efetiva prestação 

jurisdicional. 

 

Na esteira das medidas de urgência, vale dizer que a economia processual princípio, 

em conjunto com a celeridade, é de fundamental importância, já que a urgência necessita de 

pronta e efetiva prestação. 

 

Com vistas ao combate da morosidade jurisdicional e do mal que tal causa aos 

jurisdicionados, que ficam privados de seu bem jurídico, sem razão plausível, o legislador 

constitucional fez constar expressamente, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 

O emprego de referido princípio da economia processual pode ser encontrado no 

CPC nos artigos 46, 329, 330, dentre outras providências que prevêem a possibilidade de 

acumulação de pretensões, indeferimentos desde logo, etc. 

 

4.2.2. Princípio da efetividade processual 

 

Diz-se efetivo o processo capaz de garantir ao jurisdicionado uma tutela capaz de 

realizar, efetivamente, o direito afirmado pelo autor39. 

 

Quer dizer, a efetividade do processo encontra-se atrelada à obtenção de uma tutela 

jurisdicional adequada no plano dos fatos, no plano do direito material, de modo que se pode 

sustentar que a efetividade do processo identifica-se com um julgamento justo e eficaz. 

 

Analisando o teor do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, Humberto 

Theodor Junior, citando Kazuo Watanabe, manifesta-se acerca da efetividade da prestação 

jurisdicional em consonância com a inafastabilidade do controle. 

 

                                                           
39 AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Tutela antecipatória. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 7 



28 

 

De acordo com ele, “O princípio da inafastabilidade do controle jurisidicional, 

inscrito no inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal, não assegura apenas o acesso 

formal aos órgãos judiciários, mas sim o acesso à Justiça que propicie a efetiva e tempestiva 

proteção contra qualquer forma de denegação da justiça e também o acesso à ordem jurídica 

justa. Cuida-se de um ideal que, certamente, está ainda muito distante de ser concretizado, e, 

pela falibilidade do ser humano, seguramente jamais o atingiremos em sua inteireza. Mas a 

permanente manutenção desse ideal na mente e no coração dos operadores de direito é uma 

necessidade para que o ordenamento jurídico esteja em contínua evolução.” 40 

 

Todavia, a idéia de efetividade do processo não pode ser dissociada da segurança 

jurídica que se almeja. Isso porque, espera o jurisdicionado que o Estado lhe conceda uma 

tutela justa e eficaz com a segurança que busca. 

 

Estes dois princípios – da efetividade do processo e da segurança jurídica – devem 

conviver harmoniosamente em sede de medidas de urgência, sendo ambos aplicados, não 

havendo qualquer forma de anulação de um em detrimento do outro. 

 

A segurança jurídica resta assegurada mesmo em sede de medidas de urgência, uma 

vez que, mesmo que diferido, o contraditório e a ampla defesa e, assim, o devido processo 

legal, são observados e assegurados à parte contra quem se conferiu a medida, nunca sendo 

suprimidas, apenas realizadas em momento posterior. 

 

É esta a forma de harmonia entre princípios constitucionais que, aparentemente, 

possam ser afirmados como contraditórios ao se analisarem as medidas de urgência. 

 

Neste sentido, será melhor delineado o princípio da segurança jurídica no tópico 

seguinte. 

 

4.2.3. Princípio da segurança jurídica 

 

                                                           
40 JUNIOR, Humberto Theodoro. Tutela antecipada in WAMBIER, Thereza Arruda Alvim. (Coord.) Aspectos 

polêmicos da antecipação de tutela.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 185. 
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 A segurança jurídica é, sem duvida, um dos elementos fundantes do sistema 

institucional do Estado Democrático de Direito, adotado pela República Brasileira. 

 

E não poderia ser diferente. O Estado Democrático de Direito traz em seus pilares a 

idéia de que todos os indivíduos, desde os cidadãos até os entes e pessoas públicas, estão 

submetidos às leis promulgadas pelo Estado, submetendo-se, dessa forma, à hierarquia das 

normas, da separação dos poderes e dos direitos fundamentais. 

 

Nesta toada, a segurança não poderia deixar de ser o elemento basilar que campeia o 

Estado de Direito, que busca conceder estabilidade e clareza às relações sociais, permitindo o 

estabelecimento de uma ordem social. 

 

Inclusive, permitimo-nos dizer que os direitos assegurados na Carta Magna, tais 

como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a democracia e a justiça, encontram amparo 

e ressonância na segurança, porquanto tais não sobreviveriam em uma sociedade insegura, ou 

seja, em uma sociedade caótica e indefinida, onde não imperasse a segurança nas relações 

humanas sociais. 

 

Como magistralmente ensina Luis Recaséns Siches41, cujas passagens 

complementam e dão maestria ao estudo, a segurança é o estímulo social para a elaboração e 

cumprimento das leis: 

 

Es verdad que en el Derecho encarnar valores superiores, como el de la justicia, el 

reconocimiento de la dignidad personal de los individuos, las libertades básicas de 

estos, el bienestar general o bien común, etc.; y es verdad que un Derecho no estará 

justificado sino en la medida en que sirva satisfactoriamente a dichos valores. 

Pero es verdad también que el Derecho no surge primeramente como un mero tributo 

a esos valores de superior rango, sino que es gestado bajo el estímulo de unas 

necesidades que se dan perentoriamente en la vida social, entre ellas: la urgencia de 

certeza y seguridad, y, al mismo tiempo la necesidad de un cambio progresivo. 

                                                           
41 RECASENS SICHES, Luis. Introduccion Al Estudio Del Derecho. 12. ed. México: Editorial Porrúa S.A., 

1997, pag. 112. 
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El Derecho es fabricado por los hombres sobre todo bajo el estimulo de una urgencia 

de certeza (saber a qué atenerse) y de seguridad (saber que eso a lo cual puede uno 

atenerse tendrá forzosamente que ser cumplido); o sea bajo el estimulo de una 

urgencia de orden en la vida social. 

 

Conclui-se, pois, que a segurança é indispensável ao Direito e, dessa forma, o 

princípio da segurança jurídica é necessário à obediência ao ordenamento jurídico. 

 

Nas lições de Humberto Theodoro Junior42, encontramos que referido princípio pode 

conter dois sentidos: i) aquela segurança jurídica decorrente da possibilidade de prever que as 

decisões tomadas pelos órgãos aplicarão as normas dispostas no ordenamento jurídico e ii) 

aquela segurança jurídica verificada por meio da estabilização das relações jurídicas. 

 

Tomada no sentido da previsibilidade das decisões, a segurança jurídica impõe ao 

legislador acuidade na elaboração dos textos normativos. Quer dizer, uma norma não pode 

conter redação que impeça que seus destinatários a compreendam com clareza. Não havendo 

esta compreensão, o cidadão não poderia perceber qualquer noção de segurança acerca da 

norma se esta não lhe é clara para conhecer se seu comportamento é lícito ou não. 

 

Seguindo este cuidado em possibilitar o conhecimento das normas pelos seus 

destinatários, deve o legislador, igualmente, cuidar-se em dar a publicidade adequada às 

mesmas por meio da vacatio legis por tempo hábil e compatível com a necessidade de dar 

conhecimento da norma em tempo suficiente para os seus destinatários dela conhecerem e 

adaptarem-se às suas inovações43. 

 

Valendo-se o Direito dos institutos do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do 

direito adquirido, é que a estabilidade das relações jurídicas encontra ressonância na 

                                                           
42 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Onda Reformista do Direito Positivo e suas Implicações com o Princípio 

da Segurança Jurídica. In: Revista da Escola Nacional de Magistratura, Ano I, n.º 01, 2006, p. 102. 

43 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Onda Reformista do Direito Positivo e suas Implicações com o Princípio 

da Segurança Jurídica. In: Revista da Escola Nacional de Magistratura, Ano I, n.º 01, 2006, p. 104. 
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segurança jurídica, porquanto tais institutos buscam a proteção das relações, não permitindo 

que o legislador e os julgadores interfiram nas situações estabilizadas por intermédio destes. 

 

Importante destacar, ainda, que estes institutos possuem importância fundamental na 

garantia da paz e tranqüilidade sociais. 

 

É a segurança jurídica a garantia do cidadão da certeza e estabilidade da vida em 

sociedade44. 

 

O princípio da segurança jurídica ou da estabilidade das relações jurídicas impede a 

desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma 

inconformidade com o texto legal durante sua constituição. Muitas vezes o desfazimento do 

ato ou da situação jurídica por ele criada pode ser mais prejudicial do que sua manutenção, 

especialmente quanto a repercussões na ordem social. Por isso, não há razão para invalidar ato 

que tenha atingido sua finalidade, sem causar dano algum, seja ao interesse público, seja a 

direitos de terceiros. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro, à busca de conceder efetividade e eficácia às 

tutelas submetidas ao Estado, na qualidade de juiz, preocupou-se em estabelecer linhas 

direcionadoras do processo, estabelecendo, ainda, precisamente, as fases processuais e, de 

certo modo, o tempo de duração das demandas quando assim observados. É o procedimento 

ordinário utilizado no processo. 

 

Por meio deste procedimento – ordinário – buscou o Estado trazer certeza jurídica 

àqueles cujas demandas lhe seriam submetidas. 

 

Isso porque, precitado procedimento processual, tem por característica atribuir às 

partes envolvidas ampla liberdade para apresentarem seus motivos, fundamentos e razões de 

                                                           
44 Por essa razão, inclusive, é que Celso Antonio Bandeira de Melo ousa em descrever que “se não é [o princípio 

da segurança jurídica] o mais importante dentre todos os princípios gerais de direito, é, indisputavelmente, um 

dos mais importantes entre eles.” (MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 21ª  ed. 

São Paulo: Mandamentos, 2005, p. 119) 
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seus direitos, permitindo que todas as partes se manifestem acerca do quanto aludido pela 

parte adversa, de modo a garantir o pleno contraditório a respeito do que se discute na 

demanda para, somente ao final, o Juiz, conhecendo ampla e ilimitadamente todas as razões 

discutidas na lide, proferir sentença, conferindo a tutela jurisdicional perseguida. 

 

Com isso, fixou-se o entendimento de que a segurança jurídica encontra-se vinculada 

às diversas oportunidades de manifestação, o que, de certa forma, acaba por, inevitavelmente, 

dilatar o tempo do processo. 

 

Todavia, como exposto em item próprio, sendo moroso o processo, acaba por trazer 

severos prejuízos à parte que, na maioria das vezes, assiste razão. 

 

Assim, vieram as tutelas de urgência como meios para atender tanto a emergência da 

questão apresentada em Juízo como a segurança da tutela jurisdicional por parte do Estado. 

 

Elas, conjugando mais de um procedimento, possuem a finalidade de adequar a tutela 

jurisdicional ao pedido formulado pelo autor, na medida em que buscam entregar de forma 

mais célere a prestação jurisdicional reclamada. 

 

Ora, essa modalidade de tutela não esbarra na segurança jurídica esperada do 

Judiciário. É certo que essa segurança jurídica espera ser atingida através de um processo 

regular, ou seja, há o processo, iniciado por demanda da parte interessada, por meio de uma 

petição inicial e que busca como fim uma sentença que extinga a relação processual 

reclamada. 

 

Todavia, muito embora a tutela antecipada, como o próprio nome já sugere, seja dada 

antecipadamente à ocorrência de todas estas fases processuais ditas regulares, nada há de 

ilegal que possa ser considerado tolhimento à segurança jurídica da parte. 
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São precisamente os ensinamentos de Araken de Assis45, cujo destaque se mostra 

pertinente a fim de situar a matéria aos seus pensamentos: 

 

Não importa, no âmbito desta estrutura, que o efeito próprio da providência cautelar, 

concedida liminarmente ou na própria sentença, se resolverá, do ponto de vista 

prático, no chamado processo ‘principal’: cuidar-se-á de fenômeno afeto à ilimitada 

mudança dos efeitos da sentença... Por tal razão, o art. 796 assegura a dependência 

do processo cautelar, relativamente ao principal, e determina a apensação dos autores 

(art. 809). A regra comporta exceções no caso das chamadas cautelares autônomas 

(v. g., a caução do art. 555 do CC), que nenhum vínculo estabelecem com processo 

futuro, porque remoto o risco de mal irreparável. 

 

Porém, alerta Júlio Ricardo de Paula Amaral46, que, adotando o ordenamento jurídico 

brasileiro tutelas diferenciadas, por vezes haverá colisão entre direitos e princípios 

fundamentais, como seria o caso da colisão entre a efetividade processual e a segurança 

jurídica aqui tratados. 

 

Continua citado autor esclarecendo que, em casos tais, inevitável concluir que, ao 

privilegiar um destes direitos em detrimento do outro, serão causados prejuízos à outra parte, 

quer em se tratando da certeza jurídica obtida ante o decurso do tempo processual, quer em se 

tratando da possibilidade de irreparabilidade de danos causados em razão, precisamente, do 

decurso do tempo processual. 

 

O mesmo conclui, quanto a isto, no sentido de que o acesso à justiça, 

constitucionalmente insculpido, não pode ser traduzido como portas abertas do Judiciário, de 

modo que deve ser reconhecido como um meio de acesso à tutela jurisdicional adequada ao 

plano material, mesmo que isto implique em sobrepor um princípio a outro em casos 

determinados, garantindo, assim, acesso à ordem jurídica justa. 

 

                                                           
45 ASSIS, Araken de. Antecipação de tutela in WAMBIER, Thereza Arruda Alvim. (Coord.) Aspectos polêmicos 

da antecipação de tutela. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 16 

46 AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Tutela antecipatória. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 13 
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Nota-se, assim, que a segurança jurídica encontra ressonância com a celeridade e a 

eficácia processual acima delineados, de modo que, em existindo colidência entre referidos 

princípios fundamentais, deverá o aplicador do direito agir em conformidade com os 

princípios da proporcionalidade e da necessidade. 

 

4.2.4. Princípio do devido processo legal 

 

Entendido por alguns autores como o princípio dos princípios, ou o super princípio47, 

o devido processo legal ampara diversos outros princípios constitucionais, em especial 

processuais, dele decorrentes e nele sustentados. 

 

Apesar de possuir um conceito amplo, para não dizer vago, carecendo de definições 

acertadas ao longo da história, é perante o Judiciário, por meio da atividade do Magistrado, 

que melhor se encontra assentada sua importância e mais encontra sustentáculo sua aplicação. 

 

Isto porque, é em razão da práxis processual que se mostra possível conceber o perfil 

de retrocitado princípio e, assim, sua definição prática. 

 

Previsto expressamente no inciso LIV do art. 5º da Carga Magna, constata-se que o 

princípio do devido processo legal pode conviver harmoniosamente e conjuntamente com as 

medidas de urgência. Isto porque não há qualquer afronta a citado princípio constitucional ao 

utilizar-se da tutela antecipada ou da medida cautelar para assegurar o direito de uma das 

partes da lide. 

 

Nota-se, ao revés, que as medidas de urgência encontram consonância com referido 

princípio, observado desde muito antes. 

                                                           
47 Entendendo como princípio dos princípios estão ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: 

Juruá, 2010, pp. 41 e 44, e NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal.8. ed. 

São Paulo: RT, 2004. p. 60; entendendo como um super princípio, encontramos THEODORO JUNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil. 41. ed. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 24. Apesar da 

diferença de denominações, o sentido empregado por estes autores encontra ressonância no fato de entenderem 

tratar o princípio do devido processo legal como sendo o princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, 

origem dos demais. 
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É possível notar que o princípio do devido processo legal já vinha sendo aplicado 

desde os primórdios da sociedade brasileira, tendo sido incluído em legislação e previsto no 

texto da Magna Carta do Rei João Sem-Terra, quando mencionava: 

 

Nenhum homem livre poder ser detido ou preso, nem que se lhe retirem bens, nem 

declarado fora da lei, nem prejudicado por qualquer outra forma, nem se procederá 

nem se ordenará que se proceda contra ele, sena em virtude de um processo legal e 

em conforme com a lei do país.48 

 

O devido processo legal veio estampado na Carta da República com o intuito de 

assegurar aos jurisdicionados o direito de receber do Estado a prestação jurisdicional por meio 

de um processo, devidamente regulamentado, onde as partes teriam as oportunidades 

pertinentes, em seus momentos processuais legais, para a defesa de seus interesses, atuando 

de maneira equânime. 

 

Nesse sentido, o devido processo legal trouxe a observância à todas as fases 

processuais, sem saltar nenhuma em detrimento de outra, de modo a preservar a igualdade e 

paridade de tratamento entre os envolvidos na demanda. 

 

Assim, poder-se-ia dizer que o devido processo legal, por garantir o respeito a todos 

os momentos e fases do processo na forma e na ordem como estabelecidos em lei, afrontaria 

os institutos das medidas de urgência, já que a observância às fases processuais em seus 

tempos legais naturalmente atrasaria o exame da matéria posta nos autos, que poderia ser 

urgente e demandaria uma medida de urgência propriamente dita. 

 

Todavia, como adiante será melhor delineado, a concessão de medidas de urgência 

não encontra óbice alguma perante o princípio do devido processo legal, o qual, igualmente, 

pode ser mantido e aplicado mesmo nos casos de urgência. 

 

                                                           
48 ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010, p. 42 
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O princípio do devido processo legal pode ainda ser compreendido como possuindo 

sua satisfação por meio da citação regular, do direito de defesa e do direito à produção de 

provas. 

 

Tais ‘subprincípios’ ao devido processo legal, por assim dizer, são de relevante 

importância para a análise das medidas de urgência que se pretende realizar por meio deste 

trabalho. Isso porque há quem questione, de certo modo indevidamente, se a aplicação da 

tutela antecipada e da medida cautelar os ferem. 

 

Ora, o devido processo legal é um princípio que, inclusive, assegura a concessão das 

medidas de urgência, pois, mesmo quando concedidas, permite que à parte adversa seja 

garantida sua defesa nos autos, dando continuidade ao processo regularmente, razão esta que 

afasta por completo as críticas que encontramos acerca da violação ao princípio ora 

estampado. 

 

A partir do tópico seguinte, diante das peculiaridades das medidas de urgência 

retratadas neste estudo, revela-se importante abranger a questão que envolve a coexistência 

harmônica entre as medidas de urgências e determinados princípios constitucionais previstos 

no ordenamento jurídico brasileiro e que poderiam ser tidos como obstáculos à aplicação de 

tais medidas. 

 

4.2.5. Princípio da isonomia 

 

A isonomia entre as Partes é o princípio que mais aplicação se exige pela sociedade 

brasileira. Isto porque a Constituição Federal estabeleceu com autoridade a obrigatoriedade de 

todas as pessoas serem igualmente tratadas e consideradas em todos os âmbitos de atuação da 

atividade estatal. 

 

A Constituição Federal elegeu a isonomia, ou igualdade de direitos, como princípio 

fundante e norteador da ordem nacional. Com isso, estabeleceu a diretriz no caput do seu 

artigo 5º, determinando a paridade de tratamentos entre homens e mulheres. 
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Ainda, a isonomia deve ser analisada levando-se em consideração sua finalidade 

tríplice49: a) limitação ao legislador; b) limitação ao intérprete/autoridade pública e c) 

limitação ao particular. 

 

A finalidade de limitação ao legislador impõe que o princípio da isonomia seja por 

este observada rigorosamente, de modo que quaisquer normas que tragam disparidades de 

tratamentos de forma abusiva e arbitrária, sem qualquer finalidade lícita, serão considerados 

inconstitucionais. 

 

Por sua vez, a limitação ao intérprete/autoridade pública impede que a aplicação das 

leis sejam realizadas de maneira arbitrária e de forma desigual entre os cidadãos. 

 

No sentido da limitação ao particular, a isonomia deve ser observada de forma que os 

particulares não possam agir de maneira discriminatória, preconceituosa ou racista com outro 

indivíduo. 

 

Estas finalidades limitadoras são consideradas pela Jurisprudência como essenciais 

para o estabelecimento da ordem e a manutenção da paridade de tratamentos.50  

 

O princípio da isonomia detém, ainda, interessante aplicação quando se está diante 

de uma inegável necessidade de se conferir tratamento diferenciado para os casos 

considerados intrinsecamente diferentes. 

 

Podemos considerar esta aplicação como efetiva relativização do princípio da 

isonomia constitucionalmente garantido. Este princípio nem sempre poderá ser aplicado ao 

caso em debate diante de qualquer característica que exija do aplicador do Direito o seu 

abrandamento. 

 

                                                           
49 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24. ed. atual. até a EC nº 57/08. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 37. 
50 A este respeito, conferir: STF. 2ª T., RE 120305-6/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DOU 110, 9-6-1995; STF. 2ª 

T., Rel. Min. Gilmar Mendes, DOU 232, 26-11-2013; STF. Pleno, ADI 4425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DOU 

251, 19-12-2013. 



38 

 

Doutrina51 e Jurisprudência52 já assentam o ideal de que a igualdade jurídica consiste 

em assegurar às pessoas que se encontram em situações iguais os mesmos direitos, 

prerrogativas e vantagens, com as obrigações correspondentes, de modo a se inferir que aos 

desiguais, que se encontrem em situações de desigualdades de direitos, prerrogativas e 

vantagens, deverá ser conferido um tratamento desigual, na medida de suas desigualdades. 

 

Quer dizer, esta aplicação do princípio da isonomia ressoa na busca pelo equilíbrio 

entre todos. 

 

Indispensável destaque merece ser feito aos termos da Ementa de decisium prolatado 

em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade de Relatoria do eminente Ministro Carlos 

Ayres Britto53: 

 

EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 213/2004, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. 

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. AÇÕES 

AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 1. A FENAFISP não detém legitimidade 

para deflagrar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Isto porque, 

embora o inciso IX do art. 103 da Constituição Federal haja atribuído legitimidade 

ativa ad causam às entidades sindicais, restringiu essa prerrogativa processual às 

confederações sindicais. Precedentes. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.379 

não conhecida. Participação da entidade no processo, na qualidade de amicus curiae. 

2. A conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional 

sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade desse espécime de ato da 

ordem legislativa. Presentes, no caso, a urgência e relevância dos temas versados na 

                                                           
51 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24. ed. atual. até a EC nº 57/08. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 36. 

52 A este respeito, conferir: STJ. 6ª T., RMS 14740/DF. Rel. Min. Paulo Gallotti, J. 06-10-2005. DJ 07-11-2005, 

p. 383; STJ, 3ª S., MS 8411/DF. Rel. Min. Gilson Dipp. J. 12-05-2004. DJ 21-06-2004, p. 160. STF. Pleno. 

ADPF 186/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. 26-04-2012. DJ-e 205, 20-10-2014. 

53 STF. Pleno, ADI 3330/DF – Distrito Federal, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ-e 055, 22-03-2013, RTJ vol. 

224-01. p. 207. Grifo nosso. 
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Medida Provisória nº 213/2004. 3. A educação, notadamente a escolar ou formal, é 

direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de 

suas políticas públicas de primeiríssima prioridade. 4. A Lei nº 11.096/2005 não 

laborou no campo material reservado à lei complementar. Tratou, tão-somente, de 

erigir um critério objetivo de contabilidade compensatória da aplicação financeira em 

gratuidade por parte das instituições educacionais. Critério que, se atendido, 

possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições 

mencionados no art. 8º do texto impugnado. 5. Não há outro modo de concretizar o 

valor constitucional da igualdade senão pelo decidido combate aos fatores reais 

de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição 

do valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro 

se dá pela via do descenso ou do rebaixamento puro e simples dos sujeitos 

favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas até então sob a 

hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com 

esse ou aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade 

juridicamente conferida que implica negação ao princípio da igualdade. 6. O 

típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer 

desigualações para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, 

diante dessa ou daquela desigualação que se revele densamente perturbadora da 

harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação compensatória. 

A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. Toda a axiologia constitucional é 

tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente 

sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos 

índios. Não por coincidência os que mais se alocam nos patamares patrimonialmente 

inferiores da pirâmide social. A desigualação em favor dos estudantes que 

cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas 

que hajam sido contemplados com bolsa integral não ofende a Constituição 

pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a toada da 

compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos cumulativos de 

desvantagens competitivas”). Com o que se homenageia a insuperável máxima 

aristotélica de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou como o ideal de 



40 

 

tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar 

desigualmente os desiguais, também na medida em que se desigualem. 8. O PROUNI 

é um programa de ações afirmativas, que se operacionaliza mediante concessão de 

bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonilização. Mas um 

programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente 

voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. 

Inexistência de violação aos princípios constitucionais da autonomia universitária 

(art. 207) e da livre iniciativa (art. 170). 9. O art. 9º da Lei nº 11.096/2005 não 

desrespeita o inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, porque a matéria nele 

(no art. 9º) versada não é de natureza penal, mas, sim, administrativa. Trata-se das 

únicas sanções aplicáveis aos casos de descumprimento das obrigações, assumidas 

pelos estabelecimentos de ensino superior, após a assinatura do termo de adesão ao 

programa. Sancionamento a cargo do Ministério da Educação, condicionado à 

abertura de processo administrativo, com total observância das garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 10. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. ADI’s 3.314 e 3.330 julgadas 

improcedentes. 

 

 

A aplicação às lides processuais do princípio da isonomia ora retratado, possibilita ao 

Judiciário assegurar um julgamento mais justo às partes. 

 

Porém, no que concerne às medidas de urgência, o princípio em comento, não 

obstante quaisquer afirmações teóricas no sentido de sua incompatibilidade com as mesmas, 

também possui sua aplicação harmonicamente a todo o sistema e ordenamento jurídicos 

nacionais. 

 

Não há que se falar em inconstitucionalidade ou afronta ao princípio da isonomia a 

possibilidade de concessão de medidas de urgência. 
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Ora, tem-se por certo que os princípios constitucionais, apesar de constarem 

expressamente hierarquizados, respeitam entre uma determinada prevalência de uns em 

detrimento de outros, conforme cada caso. 

 

Na hipótese das medidas de urgência, temos que, sobre o princípio da isonomia, 

outros prevalecem, tais como o da segurança jurídica e o da inafastabilidade do controle 

jurisdicional. 

 

Todavia, apesar desta aparente ‘submissão’, tal não importa em afastamento de um e 

exclusividade do outro: todos são considerados para o cumprimento da prestação 

jurisdicional, todavia, uns recebem mais preponderância do que outros. 

 

É o que ocorre no caso das medidas de urgência, nas quais, dadas suas 

peculiaridades, a lei sobreleva a efetividade da prestação jurisdicional a fim de cumprir a 

finalidade da medida apresentada. 

 

Ora, tratamento igualitário não significa, necessariamente, tratamento idêntico no 

curso de uma demanda, até porque, em determinados casos, uma das partes apresenta-se em 

posição muito mais vantajosa do que a outra sendo necessária, portanto, uma intervenção 

legal ou judicial, a fim de que essa igualdade seja estabelecida ou mantida, como ocorre nas 

medidas conferidas em sede de urgência para salvaguarda de direitos da parte que, a princípio, 

encontra-se em desvantagem. 

 

Em outras palavras, podemos sintetizar que isonomia não significa colocar em 

confronto direto as partes litigantes, até porque cada uma delas possui uma realidade diferente 

da outra, especialmente quando há evidente desequilíbrio econômico entre as mesmas, de 

modo que reduzi-las à mesma condição processual significaria, em verdade, conferir a uma 

das partes extrema posição de vantagem em relação à outra. 

 

4.2.6. Princípio do Juiz Natural 
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Referido princípio pode ser obtido da conjugação de dois incisos constantes do artigo 

5º da Constituição Federal: o inciso XXXVII54 e o inciso LIII55. 

 

O princípio do juiz natural estabelece que devem haver regras objetivas sobre a 

competência jurisdicional, de modo a assegurar a imparcialidade e independência do órgão 

julgador nas decisões proferidas. 

 

Por meio dele, pode-se exigir que os atos a serem praticados no exercício da função 

jurisdicional, quer da esfera judicial, quer da esfera administrativa, o sejam por julgadores 

competentes estabelecidos em lei e pela própria Constituição Federal. É o que encontra-se 

expresso no inciso LIII do artigo 5º da CF. 

 

A complementação ao princípio realizada pelo inciso XXXVII do mesmo dispositivo 

constitucional se verifica na medida em que, vedado o Tribunal de exceção, deve-se seguir o 

estabelecimento prévio da competência constitucional. 

 

Ainda, é possível estabelecer duas esferas de entendimento acerca do princípio do 

Juiz Natural: a objetiva e a subjetiva. 

 

Sob o espectro objetivo, temos a vinculação dos órgãos aos preceitos constitucionais 

retratados: a existência prévia do órgão competente para o fato, de modo a ser vedado o 

tribunal de exceção, e o respeito às regras de competência. 

 

Subjetivamente considerado, o princípio do Juiz Natural consiste na imparcialidade 

do julgador ao caso que analisa, essencial para o ideal de processo justo. 

 

No âmbito das medidas de urgência, o princípio do Juiz Natural pode ser facilmente 

constatado em suas duas esferas de atuação, ou seja, apenas podem ser conferidas pelo órgão 

competente estabelecido para tanto, o Poder Judiciário, e o Magistrado que a concede deve 

                                                           
54 Art. 5. [...] XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção. 

55 Art. 5. [...] LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 



43 

 

atuar de modo imparcial, sem qualquer interesse na medida concedida, sob pena de se retirar 

toda a legitimidade de sua decisão. 

 

4.2.7. Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional 

 

A inafastabilidade do controle jurisdicional encontra sua importância no tema deste 

trabalho na medida em que garante ao tutelado que seus pleitos urgentes sejam analisados 

pelo Poder Judiciário, não podendo este se desviar de sua atuação nestes casos. 

 

Neste sentido, Nelson Luiz Pinto56 esclarece com propriedade que a inafastabilidade 

do controle jurisdicional, por si, já permitiria a concessão de medidas de urgência, mesmo se 

ausente expressa previsão legal a este respeito. 

 

Isto porque referido princípio, neste aspecto, encontra sucedâneo no artigo 5º, inciso 

XXXV da Constituição Federal. 

 

Ainda em relação às medidas de urgência em contrapartida à observância deste 

princípio, interessante mencionar que o princípio da proporcionalidade também restaria 

vinculado a este entendimento, porquanto não seria de nada razoável que o direito daquele 

que talvez não tenha razão fosse sacrificado em detrimento, apenas, do cumprimento do 

formalismo processual estampado no sistema processual vigente. 

 

                                                           
56 “... ainda que não houvesse expressa previsão legal no sentido de ser possível a concessão de tutela provisória, 

quer no âmbito cautelar, quer no âmbito da antecipação de tutela, ainda assim poder-se-ia cogitar a outorga do 

provimento jurisdicional equivalente, em função das regras pertinentes à inafastabilidade do Poder Judiciário 

quanto à apreciação da lesão ou ameaça de direito (CF, art. 5º, inc. XXXV) e à garantia do exercício 

constitucional de petição, nele incluído o exercício do direito de ação (CF, art. 5º, inc. XXXIV, a), invocando, 

inclusive, os princípios constitucionais da isonomia, assim entendida como a paridade de armas para que haja 

igualdade processual e, ainda, o princípio da proporcionalidade, na medida em que não seria razoável sacrificar o 

direito daquele que não tem razão apenas e tão somente para se prestigiar o formalismo processual.” (PINTO, 

Nelson Luiz. A antecipação de tutela como instrumento de efetividade do processo e de isonomia processual. 

Revista do Processo. São Paulo: RT, n.º 105, p. 51, 2002 apud ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. 

Curitiba: Juruá, 2010, pp. 27-28) 
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4.2.8. Princípio do contraditório ou bilateralidade da audiência – Análise acerca do 

contraditório diferido praticado em sede de medidas de urgência 

 

Conhecido por alguns como o princípio da bilateralidade da audiência57, o princípio 

do contraditório, previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, possui 

relevância ímpar na estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Para que o Estado, concebido pela democracia, permita o exercício do direito de 

defesa no âmbito do processo, direito este constitucionalmente garantido no inciso LIV do 

mesmo dispositivo mencionado, indispensável que a cada parte seja assegurado o 

contraditório. 

 

O princípio do contraditório, em sua mais ampla característica, traduz o direito à 

ampla defesa, com os meios e os recursos a ele inerentes, de modo a consagrar o direito das 

partes em ter conhecimento das alegações da outra e, com isto, ser-lhe permitido rebatê-los, 

caso assim queira. Isto é o contraditório. 

 

João Batista Lopes, analisando sua influência ou, como melhor se aplica ao caso, sua 

adequação às medidas de urgência insertas no ordenamento jurídico brasileiro, traz importante 

análise a este respeito, apresentando a compatibilização do princípio e das medidas ora 

estudadas. 

 

De acordo com este autor58, diante da concessão das medidas, apesar da 

possibilidade de as mesmas serem conferidas inclusive sem a oitiva da parte adversa, não há 

                                                           
57 Nesse sentido ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010. pp. 44, ao descrever 

que, “No que interessa ao tema central do nosso estudo, a antecipação de tutela, temos que o princípio do acesso 

efetivo à Justiça (CF/88, art. 5º, inc. XXXV) e o princípio do contraditório e da ampla defesa (CF/88 art. 5º, 

inc. LV) constituem implicações práticas do devido processo legal._Já dissemos que o princípio do devido 

processo legal é o ‘princípio dos princípios’, dele derivando todos os demais princípios constitucionais do 

processo, que, em rigor, servem para explicitá-lo. Dentre esses, têm particular importância para o nosso estudo o 

do acesso à Justiça, o da bilateralidade da audiência e o da ampla defesa.” 

58 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 

2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 36 
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que se falar em violação a este princípio constitucional; o que ocorre, apenas, é a postergarção 

do momento do contraditório, que acontecerá depois de efetivada a medida, o que não 

significa dizer que o contraditório é eliminado. 

 

Este procedimento de urgência adotado pelo legislador busca assegurar que a medida 

seja realizada sem que a parte contrária interfira, a fim de permitir que o provimento buscado 

pelo autor seja de fato eficaz. 

 

Todavia, o contraditório, apesar de diferido, é aplicado e respeitado. 

 

Por certo, porém, que referido princípio deve ser aplicado de forma comedida, a fim 

de impedir que o processo tenha por afastado sua finalidade de obtenção de uma decisão justa 

e se torne um antro de alegações e re-alegações em qualquer momento. Evidente que, 

conjuntamente a este princípio, devem ser respeitados os atos processuais nos momentos 

processuais adequados, de forma a observar o trâmite processual legalmente estabelecido. 

 

Com isso, outra conclusão permite-nos extrair: o princípio do contraditório não 

significa dizer que a decisão somente deve ser proferida após a oitiva de todas as partes, mas 

sim que às partes deve ser concedida a oportunidade de manifestarem-se contra atos ou fatos 

apresentados nos autos e que lhes desfavoreçam.59 

 

No que envolve o presente estudo, o princípio do contraditório, embora deva ser 

utilizado e aplicado nas tutelas emergenciais (medidas de urgência), porquanto assim deve 

agir o Magistrado em toda e qualquer demanda60, permite certas atenuações e, por vezes, até 

mesmo que seja afastado, em detrimento de princípios outros que demandam maior 

importância ao caso. 

 

                                                           
59 ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. 

São Paulo: Lejus, 2000. p. 86 
60 Esse dever legal vem expresso em diversos artigos do ordenamento jurídico brasileiro. No caso do processo 

civil, é possível observar referida obrigação de observância ao contraditório, atribuída aos Juízes, no âmbito dos 

artigos 125, inc. I, 214, caput, 250, parágrafo único, 316, 326, 327, entre outros. 



46 

 

É o que se pode observar da redação do artigo 804, primeira parte, do Código de 

Processo Civil.61 Citado dispositivo permite ao Magistrado a concessão de pleito liminar antes 

de ser dada a oportunidade ao Réu de manifestar-se a respeito do mesmo, de modo a afastar a 

pronta aplicação do princípio do contraditório no momento ordinário que a lei estabeleceu 

para tanto. 

 

Todavia, apesar de afastar por ora o contraditório, pode o Magistrado, neste caso, 

realizar exigências ao Autor a quem será concedida a liminar, a fim de assegurar, caso o Réu 

venha a sofrer prejuízos em razão da medida concedida, que ele seja ressarcido. 

 

Ademais, não haveria razão de serem as medidas de urgência se ao Magistrado não 

fosse permitido prover o Autor de imediato, sem que a demora natural do processo quando da 

manifestação de todas as demais partes pudesse prejudicar a tutela emergencial buscada. 

 

Ainda, caso assim não fosse, é certo que a concessão da medida em sede de urgência 

não implica na relegação do princípio do contraditório já que a mesma detém a característica 

da reversibilidade, de modo que, embora concedida liminarmente, permite seja revogada caso, 

perante a manifestação do Réu, o Juiz entenda pela ausência do direito inicialmente 

concedido. 

 

Dessa forma, embora de maneira postergada, resta garantido o contraditório, apenas 

sendo esta fase realizada nos autos em momento futuro. 

 

Ou seja, mesmo nos casos em que são concedidas tutelas de urgência sem a oitiva da 

parte contrário, não há que se falar em afronta ao princípio em análise, pois, “aquele em 

detrimento de quem houver sido antecipada a tutela sem sua prévia manifestação, poderá, uma 

vez citado, comparecer em juízo, defender-se, expor os motivos pelos quais entende que a 

tutela não haveria de ter sido antecipada, bem como recorrer dessa decisão”.62 

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

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

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

62 ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010, p. 47 
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Embora haja casos em que o julgador, na hipótese de ser requerida uma liminar ou a 

concessão de uma medida de urgência, possa vir a se sentir confrontado por um dilema de, 

por um lado, antecipar a tutela mas gerar uma situação potencialmente irreversível e, por 

outro lado, não antecipá-la e estar diante de um grande risco de perecimento do direito, tal não 

deve ser encarado como entrave instransponível à concessão da tutela antecipada, haja vista o 

dever do juiz de analisar os valores envolvidos, de modo que a possível irreversibilidade do 

provimento jurisdicional não pode ser considerado óbice para tanto. 

 

4.2.9. Princípio do Duplo Grau de Jurisdição  

 

Embora inserto no tópico 4.2. Dos Princípios Norteadores das Medidas de Urgência 

deste trabalho, o duplo grau de jurisdição encontra-se além. 

 

Este princípio merece seu destaque neste estudo diante do tratamento que será 

realizado a respeito das medidas de urgência em sede recursal. Todavia, o mais correto seria 

apartá-lo do tópico em questão, porquanto não é este um princípio norteador das medidas de 

urgência, mas sim um princípio norteador da possibilidade de apresentação de medidas de 

urgência na seara recursal. 

 

Porém, apenas à guisa de adaptação e adequação do tema do capítulo (princípios), 

será mantida a ordem aqui inserida. 

 

Feita esta importante consideração, temos que o princípio do duplo grau de jurisdição 

garante a sujeição das decisões judiciais a outros julgadores com o fim precípuo de revisão do 

quanto decidido e possível correção do que for entendido por equivocado. 

 

Não existe na Doutrina entendimento pacífico a respeito da constitucionalidade deste 

precitado princípio. Isto porque, no texto constitucional, não há previsão expressa a respeito 

da observância ao duplo grau de jurisdição. 
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Este pode ser deduzido do disposto no artigo 5º, inciso LV63, no qual verifica-se que 

a Carta Maior divulgou que aos litigantes estão assegurados os instrumentos inerentes ao 

exercício da ampla defesa e do contraditório64, o que levou-se ao entendimento de que o duplo 

grau é inerente ao exercício da jurisdição. 

 

Há quem assuma que não existe garantia constitucional ao duplo grau tendo em vista 

a ausência de manifestação expressa neste sentido.65 

 

No que se refere ao tema ora em estudo, importante considerar que o duplo grau de 

jurisdição é garantia que erige a uma importância constitucional, de modo a assegurar a 

possibilidade de apresentação de recursos com anseio de urgência. 

 

Este princípio, por sua vez, traz consigo o entendimento de que os Tribunais 

possuem magistrados com mais experiência, o que justificaria a submissão aos mesmos das 

decisões proferidas por julgadores “menos experientes”. 

 

4.2.10. Princípio da Motivação das Decisões judiciais 

 

O princípio da motivação das decisões judiciais pode ser conceituado como sendo a 

garantia constitucional do jurisdicionado de obter uma decisão que contenha os seus 

fundamentos próprios, os quais, por sua vez, devem estar adstritos às normas e leis impostas, 

impedindo, assim, decisões arbitrárias proferidas ao revés da justiça. 

                                                           
63 Art. 5. [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

64 Neste sentido DIDIER JUNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: 

Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 9. ed. rev., ampl. e atual. Bahia: JusPodium, 

V.3, 2011. p. 25. 

65  Dentre os principais defensores desta tese está Luiz Guilherme Marinoni, que afirma que o aludido inciso do 

art. 5º garante os recursos inerentes ao contraditório, vale dizer o direito aos recursos previstos na legislação 

processual para um determinado caso concreto, ressalvando que, para certa hipótese, pode o legislador 

infraconstitucional deixar de prever a revisão do julgado por um órgão superior. MARINONI, Luiz Guilherme. 

Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença. 2 ed. São Paulo: RT, 1998, pp. 

217-218 
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Este princípio, dada sua importância e relevância ao tema em estudo, merece traços 

mais delineados, haja vista que a motivação das decisões proferidas em sede de medidas de 

urgência, é deveras questionada, já que, nestes casos, está em jogo a própria efetividade da 

prestação jurisdicional e/ou o próprio direito lesado ou ameaçado, o que vem como 

justificativa aos órgãos do Poder Judiciária de escassez de motivação de citadas decisões. 

 

A necessidade de fundamentação das decisões teve sua origem nos sistemas 

estrangeiros, que muito influenciaram o sistema processual brasileiro. 

 

Até o início da formulação do Estado Moderno e a elaboração das primeiras 

Constituições (Estados Unidos e França), a Teoria Geral do Direito possuía um viés 

predominantemente jus naturalista, com escassa menção ao direito positivo, porquanto a 

sociedade primava pelas concepções do Divino e do natural, entendendo tais bastantes para 

proferir uma decisão.  

 

Até que se fizesse a Revolução Francesa e, assim, fosse elaborada uma constituição 

(1791), as decisões não necessitavam ser fundamentadas, de modo que, embora presente no 

ideal da sociedade, o princípio da motivação das decisões não era observado. Ademais, 

primava-se pela irretocabilidade das decisões proferidas pelos reis e imperadores, 

considerados perfeitos e insuscetíveis de cometerem erros. 

 

Todavia, com a promulgação da Constituição Francesa em 1791, observando o 

anseio social pela busca de novos paradigmas diante da apresentação da Declaração do 

Homem e do Cidadão (1789), a França estabeleceu que todas as decisões proferidas pelos 

Juízes deveriam vir motivadas. 

  

Ocorreu, porém, que, embora a expressa menção legal, não havia a estrita 

obrigatoriedade de sua observância, já que a própria sociedade francesa e os juristas da época, 

com fulcro na ideia do jus natural, entendiam coerente que a submissão à legalidade seria aos 

poucos inserida na sociedade, de modo que as decisões, somente gradativamente, começariam 

a ser fundamentadas. 
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Nos dias atuais, o Código de Processo Civil da França prevê que o julgamento deve 

expor de maneira sucinta os pedidos das partes, devendo, ademais, ser devidamente motivado:  

 

Art. 455 do Código de Processo Civil Francês, em tradução livre: “O julgamento 

deve indicar brevemente as respectivas alegações das partes e seus meios. Esta exposição 

pode assumir a forma de um resumo dos pedidos das partes com a indicação dos prazos. O 

julgamento deve ser motivado.”66 

 

Tal demonstra a preocupação daquele Estado em possibilitar à sua sociedade a 

fiscalização do órgão jurisdicional mediante o conhecimento das razões que levaram o Juiz a 

proferir este ou aquele entendimento, permitindo amplo espectro de defesa e primando pelo 

ideal de justiça e igualdade. 

  

E foi diante dessa tendência legalista, com o abandono do jus naturalismo para 

questões envolvendo o direito processual, que os países europeus seguiram esse 

posicionamento, de modo a perquirirem pela fundamentação de suas decisões como 

demonstração do Estado de Direito. 

 

Muito embora tenha sido o Direito Francês o impulso inicial para que outros países 

adotassem a fundamentação das decisões, no Direito Brasileiro o tema foi inserido através das 

ordenações portuguesas, sofrendo grande influência, ademais, do Direito Italiano e do Direito 

Alemão neste aspecto.  

 

O Direito Italiano contribuiu para o Direito Brasileiro na medida em que previu em 

sua Constituição o princípio da motivação das decisões, determinando que “todas as decisões 

judiciais devem ser motivadas” (tradução livre do artigo 111 da Constituição da Itália)67. 

 

                                                           
66 Tradução livre do Article 455 Code de procédure civile: “Le jugement doit exposer succinctement les 

prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions 

des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé”. 

67 Tradução livre do art. 111 da Constituição da Itália: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 

motivati.” 
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Por sua vez, a legislação infraconstitucional italiana também fixou o princípio, 

dispondo, no artigo 132, item 4, do Código de Processo Italiano68, que as decisões devem 

conter a concisa exposição do desenvolvimento do processo e dos motivos de fato e de direito 

da decisão. 

 

Tudo isso demonstra a tendência de fundamentação das decisões para o fim de 

preservar os direitos do cidadão. 

 

Em relação ao Direito Alemão, em contraponto ao quanto defendia o direito francês, 

fora inserida a noção de preenchimento das lacunas das leis por parte dos Juízes quando tais 

fossem verificadas, sendo necessário, inclusive, certa sensibilidade dos Magistrados para 

tanto. 

 

Tal noção influenciou o direito brasileiro no que concerne à liberdade que o Juiz 

possui, assegurada por lei, para proferir sua decisão, o que importa em afirmar que também 

aos mesmos é conferida liberdade para decidirem sem a necessidade de fundamentarem suas 

decisões, conforme, inclusive, ainda consagrado pelo atual princípio do livre convencimento 

motivado, inserto no artigo 131 do CPC.  

 

Por sua vez, as Ordenações portuguesas tiveram grande impacto e influência ao que 

hoje conhecemos pelo princípio da fundamentação das decisões, o que será mais bem 

delineado no tópico posterior.  

 

                                                           
68 Tradução livre do art. 132, Codice di Procedura Civile: “(Contenuto della sentenza) La sentenza e' 

pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana. Essa deve contenere: 1) 

l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni 

del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi 

in fatto e in diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data dela deliberazione e la sottoscrizione del giudice. 

La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il 

presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal 

componente piu' anziano del collegio, purche' prima dela sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se 

l'estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del 

solo presidente, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. 
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No que compete ao Direito Brasileiro, conforme ensinamentos de José Rogério Cruz 

e Tucci69 foi justamente nas Ordenações Afonsinas (Livro III, Titulo L) do Direito Português 

que deu-se início ao entendimento atual que temos acerca do princípio da fundamentação das 

decisões, porquanto inovou ao tornar a motivação elemento das sentenças definitivas. 

 

Adiante, com a elaboração das Ordenações Manuelinas, inseriu-se a necessidade de 

os Magistrados declararem de forma expressa em suas decisões as causas em que se fundaram 

os entendimentos ali manifestados acerca da solução da lide.  

 

Seguindo referida determinação, as Ordenações Filipinas, editada posteriormente, 

teve vigência e aplicação no Brasil pelo período de 1603 a 1916, momento em que se inseriu 

no país a necessidade de as decisões serem fundamentadas pelos Magistrados. 

  

Destaca-se que em 178470 houve uma mitigação do princípio da fundamentação das 

decisões no Brasil por força de uma lei editada que regulamentava acerca da celebração dos 

esponsais. Esta lei previa que o pedido do pai de consentimento para celebrar os esponsais 

poderia ser concedido ou denegado pelo Magistrado sem que a decisão precisasse de qualquer 

fundamentação.  

 

Todavia, somente com a promulgação do Decreto 763 de 1890, que o direito 

brasileiro iniciou de fato sua incursão no mundo da fundamentação das decisões proferidas 

pelos Magistrados71. 

 

                                                           
69 CRUZ e TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 50-

51. in MAGALHÃES, Joseli Lima. Artigo: O princípio da fundamentação das decisões jurisdicionais como 

direito fundamental à concretização da democracia e suas conexões com o princípio do contraditório. Trabalho 

publicado no XIX Encontro Nacional do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito - realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 2010. Fonte: 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3522.pdf. Acesso em Jan/2015. 

70 TUCCI, 1987. pp. 52-53 

71 Decreto n.º 763/1890. Art. 232: A sentença deve ser clara, sumariando o juiz o pedido e a contestação os 

fundamentos respectivos, motivando com precisão o seu julgado, e declarando sob sua responsabilidade a lei, 

uso ou estilo em que se funda. 
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Porém, como acima já suscitado com a menção ao princípio do livre convencimento 

motivado, muito embora a tendência legal de se primar pela motivação das decisões, nos dias 

de hoje, nosso direito ainda mantém a liberdade conferida ao magistrado no sentido de “criar” 

o direito, apesar de a Constituição Federal alçar ao status de princípio constitucional, a 

necessidade de motivação das decisões judiciais. (art. 93, IX, da CF). 

 

No sistema do atual código de processo civil brasileiro, a fundamentação, ou 

motivação, das decisões recebe conceituação importante.  

 

Fundamentação da decisão “é o momento apropriado para que o juiz diga, à luz dos 

argumentos e provas carreadas aos autos, por que acolhe ou rejeita o pedido do autor (art. 459 

do CPC), sendo, portanto, uma decorrência do princípio do livre convencimento motivado 

(art. 131 do CP) [...] A fundamentação das decisões judiciais é garantia verdadeiramente 

inerente ao Estado Democrático de Direito, e verdadeiro pressuposto para que delas se possa 

recorrer aos Tribunais, utilmente. Com efeito, conquanto os recursos não sejam interpostos 

contra a fundamentação das decisões, as razões recursais voltam-se justa e precipuamente 

contra a fundamentação da decisão, pois ela é que dá sustentação lógica ao decisum.”72 

 

A fundamentação da sentença ou acórdão encontra-se abalizada em princípio 

jurídico, cuja matéria se perfaz de ordem pública, de modo que deve ser observada e constar 

das decisões proferidas nas quais se exige sua presença – sentenças e acórdãos, conforme 

inserto nos artigos 165 e 458 do CPC. 

 

As decisões devem espelhar o convencimento do Juiz acerca das questões suscitadas 

nos autos em consonância com o que decide, de modo a espelhar a verdade por ele encontrada 

da análise do processo. 

  

A busca da verdade pelo Magistrado encontra-se calcada num juízo de 

verossimilhança, pois mostra-se impossível alcançar-se efetivamente a “verdade”. 

  

                                                           
72 ALVIM, Arruda. ASSIS, Araken. ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Editora GZ, 2012. P. 632. 
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Para atingir essa verossimilhança, é preciso que o Juiz dê legitimidade à sua decisão, 

o que se perfaz por meio da justificativa apresentada na decisão, a qual assegura o seu 

convencimento, ou seja, pela fundamentação. 

Assim, fundamentar, ou motivar, a decisão, implica que o Juiz deve expor as razões, 

os motivos pelos quais se convenceu por este ou aquele entendimento, analisando as questões 

de fato e de direito apresentadas e que o levou a proferir a decisão. 

  

Reforce-se, aqui, que o termo “questões” utilizado no inciso II do artigo 458 do CPC 

tem o significado de item do pedido, diferentemente do significado empregado pelo inciso III 

do mesmo dispositivo, o qual refere-se a ponto controvertido.  

 

Assim, é nesta etapa da decisão que o Magistrado deve analisar os itens dos pedidos, 

ou seja, as questões de fato e de direito a ele submetidas no curso da demanda.  

 

Desse modo, é na fundamentação que o Magistrado deverá analisar de maneira 

lógica as questões jurídicas apresentadas nos autos. 

  

A importância da presença da fundamentação das decisões vem estampada na Carta 

da Constituição, em seu artigo 93, inciso IX73, alçando-a ao status de princípio. 

  

A fundamentação/motivação, diferentemente do que ocorre com o relatório, 

obrigatoriamente deve constar das decisões proferidas, sob pena de nulidade da decisão, 

conforme dispositivo supra. 

 

Todavia, muito embora a redação constitucional, há forte corrente doutrinária que 

entende que a ausência de fundamentação nas decisões, importa em inexistência da decisão 

judicial e não na sua nulidade.74 

                                                           
73 CF. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; 
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Ora, se a fundamentação da decisão é elemento essencial para que a própria decisão 

exista, a sua ausência a torna inexistente.  

 

Do estudo da fundamentação das decisões, conclui-se que ela possui duas funções:  

 

I) Função endoprocessual: Permite às partes que tenham conhecimento dos motivos e 

razões que ensejaram o convencimento do Magistrado para proferir determinada decisão, 

podendo apurar se o mesmo analisou detidamente a causa, a fim de manejarem os recursos 

próprios cabíveis.  

 

II) Função exoprocessual: a fundamentação torna viável o controle da democracia 

pela via difusa por parte da sociedade, na medida em que pode analisar se o Judiciário está 

agindo dentro dos seus limites ou de forma arbitrária.  

 

Quanto ao conteúdo da fundamentação, é necessário que nela conste a resolução das 

questões incidentais por parte do Magistrado, que deve apreciar e resolver questões de fato e 

de direito (item do pedido) trazidas para sua análise.  

 

Assim, a fundamentação deve conter a apreciação das questões processuais 

suscitadas pelas partes, ou aquelas conhecíveis de ofício pelo Magistrado e que ainda não 

tenham sido resolvidas anteriormente.  

 

Não havendo questões a serem decididas ou, caso existam, tenham sido rejeitadas, o 

Juiz deve passar à análise dos fundamentos de fato e de direito da demanda e da defesa 

apresentados, assim como de todas as provas produzidas no curso da lide.  

 

Tal procedimento detido de análise e resolução das questões apresentadas nos autos 

deve ser realizado no atual sistema processual, quer em relação às demandas ordinárias 

próprias, quer em relação às demandas de urgência estabelecidas.  

                                                                                                                                                                                     
74 MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao 

projeto do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 392 
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5. DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA – DEFINIÇÕES E ASPECTOS 

 

Estabelecidas as premissas que cercam os princípios norteadores das medidas de 

urgência, urge analisar os aspectos essenciais que as envolvem. 

 

Conforme já amplamente delineado no Capítulo 2 deste trabalho (“Escorço Histórico 

– Origem e Evolução das Medidas de Urgência e sua Introdução no Direito Brasileiro”), a 

evolução da sociedade e seus anseios pela rapidez e efetividade da prestação jurisdicional 

trouxe a necessidade do surgimento de uma justiça reguladora da conduta dos homens com 

respostas satisfatórias a todos. 

 

Este desejo social permitiu a regulamentação do convívio social mediante limitação 

de condutas e interesses dos particulares em adequação aos interesses da sociedade. 

 

Com isso, nasceram os meios procedimentais utilizados para a salvaguarda dos 

interesses de alguns, conquanto considerados urgentemente necessitados, em detrimento de 

outros, que poderiam ser tidos como óbices aos primeiros. 

 

Surgiram, pois, as medidas cuja cognição era realizada de modo sumário, a fim de 

permitir a concessão de ordens em favor da parte cuja urgência se manifestava, trazendo, 

assim, rapidez na conservação ou concessão do direito da pessoa, evitando danos. 

 

As medidas de urgência, pois, foram determinadas para serem conferidas às partes, 

por meio de cognição sumária, uma tutela rápida e eficaz, garantindo a efetividade da função 

estatal. 

 

5.1. Medidas Cautelares Típicas e Atípicas 

 

Neste plano, surgiram as medidas cautelares como forma de assegurar um estado, 

situação ou coisa a fim de permitir o curso de uma demanda que necessitava da realização de 
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uma cognição mais profunda, exauriente, acerca das alegações, mas que, sem a medida 

cautelar, tal não fosse possível por diversas razões.75 

 

Disposta especialmente no artigo 796 e ss. do Código de Processo Civil, a medida 

cautelar surgiu diante da necessidade de assegurar, ao titular de um direito material, que a 

demora na prestação jurisdicional comumente observada não afetasse o resultado útil e prático 

do processo76. 

 

Isso significa dizer que, sempre que determinada situação pudesse colocar em risco a 

efetivação futura de uma tutela almejada pela parte, caberia ao Judiciário garantir fosse a 

tutela satisfeita, mesmo sem a certeza do direito alegado. 

 

Ou seja, a medida cautelar é procedimento apto a assegurar a efetividade da tutela 

buscada, mediante a realização de atos que permitam garantir que o pleito final possa vir a ser 

concedido.77 

 

                                                           
75 Dentre elas, podemos destacar a possibilidade deterioração ou dano de coisa ou a possibilidade de morte de 

alguém. 

76 Nesse sentido, DORIA, Rogéria Dotti. A tutela antecipada em relação à parte incontroversa da demanda. 2. 

ed. rev. e atual. de acordo com a Lei 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003 – (Coleção 

temas atuais de direito processual civil; v. 1). p. 36 

77 O órgão máximo do ordenamento jurídico brasileiro - Supremo Tribunal Federal – conceitua medida cautelar 

como sendo “ ... um procedimento intentado para prevenir, conservar ou defender direitos. Trata-se de ato de 

prevenção promovido no Judiciário, quando da gravidade do fato, do comprovado risco de lesão de qualquer 

natureza ou da existência de motivo justo, desde que amparado por lei. Deve-se examinar se há verossimilhança 

nas alegações (fumus boni iuris); e se a demora da decisão no processo principal pode causar 

prejuízos à parte (periculum in mora). A medida cautelar será preventiva, quando pedida e autorizada antes da 

propositura do processo principal. Quando requerida durante o curso da ação principal, a medida cautelar será 

incidental. É de competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar o pedido de medida cautelar das 

ações diretas de inconstitucionalidade (CF, art. 102, I, p).” (Glossário Jurídico. Fonte: 

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verGlossario.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&indice=M&

verbete=176214. Acesso em Jan/2015) 

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verGlossario.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&indice=M&verbete=176214
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verGlossario.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&indice=M&verbete=176214
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Fato é que não se mostra necessário que o direito exista realmente para que a medida 

cautelar possa ser concedida a fim de assegurar a possibilidade de futura satisfação do direito 

almejado; basta que haja a possibilidade de existência do direito. 

 

O ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Waldemar Zveiter, em julgamento da 

Pet. n.º 324-0-SP, assentou em seu acórdão, que não “têm as medidas cautelares a função de 

proteger o direito da parte mas, tão-só, de garantir a eficácia e a utilidade do processo 

principal.”78 

 

Elas têm por finalidade obter segurança que torne útil e possível a prestação 

jurisdicional de conhecimento e de execução. 

 

Chiovenda79 define a providência cautelar como sendo uma medida que busca afastar 

o temor de dano jurídico, embora provisória. 

 

Para Carnelutti a mora processual e a possibilidade de ocorrência de danos 

provenientes de referida morosidade é inevitável, porém, a fim de buscar evitar estes danos, 

propõe uma apreciação provisório dos requerimentos formulados na demanda, analisando os 

fatos apresentados que possam vir a comprometer a composição definitiva da lide acaso 

ocorra a mora mencionada. Dessa maneira, a tutela cautelar seria uma medida para 

obstaculizar eventuais danos que possam advir da morosidade processual.  

 

Por sua vez, Calamandrei80 distingue a tutela cautelar das demais tutelas 

emergenciais com fundamento no fim que se busca obter por intermédio da medida cautelar. 

                                                           
78 STJ. 3º Turma. Pet. n.º 324-0-SP, 25.8.92, Rel. Min. Waldemar Zveiter, RJSTJ, 5(43)/213. 

79 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 1998, vol. I-III, n.º 

82. P. 274 apud MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e Antecipada: de acordo com as Leis 

10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. P. 196 

80 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao estudo sistemático dos procedimentos cautelares. Trad. Carla 

Roberta Andreasi Bassi. Campinas: Servanda, 2000 apud MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e 

Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. P. 196 
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Para ele, a finalidade da medida cautelar deve ser findar com o periculum in mora, 

demonstrando que tal instituto possui caráter preventivo. 

 

As medidas cautelares consideradas típicas são aquelas que se encontram tipificadas 

no ordenamento jurídico, quer dizer, são aquelas previstas na lei que à espécie se adequa. 

 

A seu turno, são consideradas medidas cautelares atípicas aquelas que não estão 

tipificadas no ordenamento jurídico. 

 

Nesta toada, no que concerne à possibilidade de a tutela cautelar deter caráter 

satisfativo, prescreve Eduardo Melo Mesquita81 que o termo é impróprio. Isso porque, de 

acordo com ele, a característica própria da medida cautelar é a não satisfatividade, dado seu 

caráter acautelador. 

 

De acordo com o mesmo, acaso admitida a satisfatividade da medida cautelar, não 

haveria razão de ser sua distinção com o processo de conhecimento, propriamente satisfativo. 

 

Em suas lições, esclarece Eduardo Melo Mesquita que as medidas cautelares 

destinam-se a assegurar a eficácia da prestação jurisdicional na medida em que busca afastar o 

perigo de dano que poderia comprometer o resultado último da demanda. 

 

Seriam estas suas justificativas para não aceitar a possibilidade de satisfatividade das 

medidas cautelar. 

 

Porém, com a devida vênia, o entendimento do eminente doutrinador merece ser 

questionado, a fim de enriquecer o presente estudo. 

 

O procedimento cautelar se presta, em sua essência, à obtenção de uma medida que 

assegure que o resultado útil do processo principal seja alcançado. 

 

                                                           
81 MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 

10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. P. 197 
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Isto não significa dizer que as medidas cautelares não podem deter caráter satisfativo 

por si. Havendo a necessidade de o Magistrado conceder uma determinada medida como 

forma de assegurar o resultado final da lide – ou seja, uma medida cautelar – e esta medida 

esgotar-se em si mesma, há que ser reconhecida a satisfatividade da cautelar. 

 

Como exemplo disso temos a ação cautelar de exibição, prevista nos artigos 844 e ss. 

do CPC. Nela, o requerente anseia sejam apresentadas coisas ou documentos que repute 

importantes para o deslinde da demanda, antes mesmo da interposição da ação principal, a fim 

de assegurar e garantir que os mesmos não se esvaiam ou não sejam destruídos, não vindo a 

ser apresentados nos autos, tampouco considerados para o convencimento pelo Magistrado. 

 

Nestes casos, a medida cautelar esgota-se em si mesma, satisfazendo, portanto, o 

anseio da parte quanto aquela providência. 

 

Podemos encontrar este entendimento no escólio de Humberto Theodoro Junior, 

quem destaca, por sua vez, o entendimento manifestado por Ovídio Baptista da Silva a este 

respeito.82 

 

Para fins de acatamento, ou não, acerca da satisfatividade da medida cautelar, é 

importante levar em consideração dois entendimentos que podem ser apresentados pela 

Doutrina e jurisprudência, o quais levam em consideração o momento em que são conferidas 

as medidas e, assim, a relação de satisfação entre estas e o anseio do requerente83: 

                                                           
82 Nesse sentido, interessante análise acerca do caráter satisfativo das medidas cautelares é apresentada: 

“OVIDIO BAPTISTA DA SILVA, em recente e brilhante monografia, defende a existência de um direito 

substancial de cautela, invocando as lições de ALLORIO e PONTES DE MIRANDA, chegando mesmo a 

‘afirmar a existência de um certo caráter satisfativo também na ação cautelar’. Se devemos aceitar a autonomia 

da tutela cautelar, referindo-a não ao direito cautelado, mas a uma situação objetiva de perigo, cremos – afirma o 

processualista – que não nos será lícito dizer que a ação assecurativa protege sem satisfazer. Há um interesse de 

direito material que é satisfeito, qualquer que seja o resultado do chamado processo principal.” (THEODORO 

JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., 

1995. p. 59) 

83 Igualmente, importante considerar o significado terminológico de satisfação. De acordo com o Dicionário da 

língua portuguesa, satisfação significa “1. Ato ou efeito de satisfazer(-se), contentamento. 2. Contentamento, 
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i) levando-se em consideração a lide como um todo, tomando-se por lide o conjunto 

de todas as medidas e a ação principal em si, considerando como satisfação da tutela o 

resultado final da demanda, a satisfação última do demandante, temos que as medidas 

cautelares, por não referirem-se ao provimento final, não podem ser consideradas satisfativas, 

de modo que nenhuma medida conferida neste ínterim poderá deter caráter de satisfatividade, 

plena do demandante; 

 

ii) por sua vez, levando-se em consideração que cada ato pode, por si, satisfazer o 

pedido momentaneamente considerado, de se admitir que as medidas cautelares podem 

satisfazer este pedido do momento, de modo que, em relação a ele, é a mesma satisfativa, 

esgotando-se em si mesma, independentemente do resultado final da ação de conhecimento, a 

ação principal da causa.84 

 

Compreendendo como não satisfativa a cautelar, indispensáveis ao melhor 

acatamento da matéria as lições do Ilustre doutrinador Prof. Humberto Theodor Junior, cujas 

linhas pede-se vênia para destacar: 

 

Se a lide é uma só e se o direito a sua solução só vai ser satisfeito no processo 

principal, que, obviamente, pode até resultar em um provimento contrário à 

                                                                                                                                                                                     
deleite, aprazimento”. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa, 1. ed. 

14. impressão. Editora Nova Fronteira, p. 1.276) 

84 ORIONE NETO, em suas lições, apresenta os momentos processuais que podem ser tidos como momentos de 

satisfação da pretensão, para fins de conceituação da satisfatividade das medidas cautelares. De acordo com ele, 

podem existir 04 momentos nos quais a satisfação pode ser encontrada: “a) [com] a execução da sentença 

condenatória transitada em julgado ou de título executivo extrajudicial, por meio de processo de execução; b) 

[com] a realização jurisdicional do direito subjetivo, ou da pretensão, mediante sentença e no próprio processo 

de cognição (independentemente da instauração do processo de execução); c) [com] a declaração da existência 

ou da inexistência do direito ou da pretensão afirmada; d) [com] a decisão interlocutória de adiantamento ou 

antecipação da prestação jurisdicional. (ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do 

Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. São Paulo: Lejus, 2000. p. 145) 
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pretensão substancial da parte que provoca a tutela jurisdicional cautelar, não vemos 

como defender a existência de um direito substancial de cautela85. 

 

Ainda, seguindo seus ensinamentos, Humberto Theodoro Junior afirma que a ação 

cautelar não tem por finalidade assegurar o direito material buscado pela ação principal, mas 

sim o “risco processual de ineficácia da prestação definitiva sob influência inexorável do 

tempo que se demanda para alcançar o provimento definitivo no processo principal”.86 

 

Ronaldo Cunha Campos, por sua vez, apresenta esclarecimento ímpar, demonstrando 

como se diferenciam as ações cautelares das demais (conhecimento e execução), oferecendo 

análise a respeito da finalidade de cada qual: 

 

se os outros gêneros processuais (cognição e execução) visam imediatamente compor 

a lide, o processo cautelar objetiva imediatamente tutelar o instrumento de 

composição, e mediatamente, pois também visa compor as lides. [...] os processos de 

cognição e execução tutelam imediatamente o interesse na composição da lide, o 

cautelar só tutela este interesse mediatamente, pois, imediatamente tutela o interesse 

na eficácia do processo.87 

 

É certo que, em verdade, não há um entendimento pacífico acerca da possibilidade de 

satisfatividade das medidas cautelares88. 

 

                                                           
85 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, 1995. p. 60. 

86 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, 1995. p. 60. 

87 CAMPO, RONALDO CUNHA. Comentário. In Revista Brasileira de Direito Processual. Vol. 4. p. 185. Apud 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, 1995. p. 61. 

88 Em consonância com a impossibilidade de se considerar satisfativas as decisões proferidas em sede de medida 

cautelar, conferir DIDIER JUNIOR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito 

Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 6. ed. rev. e atual. Bahia: JusPodium, V. 2, 2011. p. 462. 
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Luiz Orione Neto ousa afirmar que a utilização das expressões medida cautelar 

satisfativa, medida cautelar de natureza satisfativa, ou, até mesmo medida cautelar 

inominada de caráter satisfativo, muitas vezes encontrados na jurisprudência brasileira, nada 

mais são senão “aparente e incontrolável ‘vocação legislativa’”89 por parte dos julgadores. 

 

Nesse sentido, o referido doutrinador ensina que tais expressões, por si mesmas, são 

inconciliáveis e contraditórias, porquanto a pretensão à medida cautelar, por cautelar que é, 

não atinge a satisfação efetiva do jurisdicionado. 

 

Ainda, importante asseverar que uma das características as medidas cautelares é 

precisamente seu caráter provisório, dada a necessidade de confirmação por sentença por 

intermédio de ação própria. 

 

Ora, sendo provisória a medida cautelar conferida, não há como se admitir ser a 

mesma satisfativa, haja vista que, se satisfativa fosse, impossível seria considera-la provisória, 

porquanto definitiva seria. 

 

Isto afastaria a ratio da medida. 

 

Tudo o quanto apresentado pode ser considerado para fins de medidas cautelares 

típicas, para as quais a legislação apresenta regulação própria acerca do seu procedimento, 

estabelecendo as ações cautelares expressamente dispostas, bem como para as medidas 

cautelares atípicas/inominadas, previstas no artigo 798 e 799 do CPC, as quais não possuem 

procedimentos próprios e não são efetivas ações, como o são as primeiras. 

 

A possibilidade de concessão das denominadas medidas cautelares atípicas, como já 

adiantado, encontra-se prevista no CPC, em seus artigos 798, 799 e 805, os quais apresentam 

o denominado Poder Geral de Cautela 

 

                                                           
89 ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. 

São Paulo: Lejus, 2000. p. 144. 
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A atipicidade de tais medidas está no fato de as mesmas não possuírem procedimento 

próprio expressamente previsto na legislação em vigor, bastando que o Juiz da causa 

vislumbre a necessidade de concessão de medidas com o fito de assegurar o direito de uma 

das partes quando entender pelo risco de lesão grave ou de difícil reparação a ser causada pela 

outra. 

 

O poder geral de cautela que as fundamenta, por sua vez, é importante instrumento 

para a concessão de medidas que o legislador não teve a habilidade de prever e expressamente 

determinar, haja vista a enormidade e vastidão de fatos da vida em sociedade que demandam 

a necessidades de tutelas cautelares a tantos casos específicos. 

 

Pelo Poder Geral de Cautela, ao Magistrado é conferida a liberdade de, a depender 

das circunstancias do caso, conceder tutela cautelar de ofício, quer dizer, sem que haja 

requerimento pelas partes, caracterizando-se por ser efetivo poder integrativo da eficácia 

global da atividade jurisdicional.90 

 

Pode-se afirmar com propriedade que as medidas cautelares atípicas, assim como as 

medidas cautelares típicas, fundamentam-se, essencialmente, na provisoriedade91 da medida, 

na instrumentalidade do meio, na revogabilidade da medida e na autonomia da medida em 

relação à demanda principal92. 

 

                                                           
90 Nas lições de Alexandre Freitas Câmara, “O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-

juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas 

cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para 

assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de 

forma subsidiária, pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção aquelas 

situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

Direito Processual Civil. Vol. III. 16. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 47) 

91 Característica que identificaria a medida cautelar, porquanto, se cautelar não for, sendo satisfativa – 

considerando-se a acepção que entende como satisfação o provimento último conferido à parte – não é provisória 

a medida; sendo definitiva, a tutela é satisfativa. 

92 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, 1995. pp. 65-70 
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Os procedimentos cautelares devem respeitar as disposições procedimentais básicas 

contidas nos artigo 796 a 812 do CPC. 

 

Referidos dispositivos trazem todas as características gerais das medidas cautelares – 

típicas e atípicas, que devem ser considerados em todas as hipóteses. 

 

Importante ressalva merece ser feita em relação ao disposto no artigo 796 do CPC93. 

Isso porque este dispositivo impõe a dependência da demanda cautelar a um processo 

principal, o que poderia ser tido como limitação à satisfatividade dantes retratada no tópico 

antecedente. 

 

Portanto, a ação cautelar pode ser instaurada antes ou no curso do processo principal, 

sendo deste sempre dependente, e possui como função precípua a regulação das 

transformações de fato no curso do processo. 

 

5.1.1. Das Condições Específicas das medidas cautelares 

 

Afora as condições da ação indispensáveis para a realização de qualquer pleito 

processual, devem concorrer 5 condições simultâneas para estar-se diante de uma medida 

cautelar: i) a situação cautelanda; ii) o perigo de dano iminente e irreparável – periculum in 

mora; iii) a provisoriedade e temporariedade do provimento; iv) fumus boni iuris e v) deter a 

medida de força mandamental. 

 

O fumus boni iuris e o periculum in mora comumente são considerados pela 

Doutrina como requisitos para a concessão da medida cautelar, sendo, pois, indispensáveis em 

qualquer caso. 

 

Quanto às demais condições acima elencadas, apesar de não poderem ser 

consideradas efetivamente requisitos para concessão de medida cautelar, por meras razões 

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

sempre dependente. 
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ontológicas ligadas ao termo94, devem também sempre estarem presentes para concessão da 

cautelar. 

 

A seguir, serão abordadas estas condições. 

 

i) Situação Cautelanda 

 

Consiste na situação de urgência que necessite de tutela pelo direito, quer dizer, é a 

situação legítima a ser amparada.95 

 

Isso se deve ante o caráter da medida de urgência. Quer dizer, inexistindo uma 

situação que exija seja acautelada, razão não há para a urgência na concessão da medida. 

 

Nesse sentido, se não houver uma situação que dependa de uma cautela, não há 

porque se falar em procedimento de urgência, de modo que tornar-se-á um procedimento 

ordinário, susceptível às regras a ele inerentes. 

 

Coaduna com este entendimento as lições de Luiz Guilherme Marinoni, para quem se 

mostra imprescindível que a tutela almejada em sede de medida cautelar não seja a própria 

                                                           
94 Isso porque requisito, considerando-se seu sentido terminológico, é a condição que se deve satisfazer para 

alcançar certo fim; é a exigência de ordem legal para que determinado processo possa ter andamento. Levando-

se em consideração esta definição, os requisitos para concessão das medidas cautelares devem vir expressamente 

designados no texto legal. Neste caso, a lei, no artigo 798 do CPC, estabelece expressamente o periculum in 

mora e, no artigo 801, exige o fumus boni iuris, na medida em que elenca os itens necessários para que o Juiz se 

convença minimamente do direito alegado. 

95 De acordo com ORIONE NETO, “a situação cautelanda há de ser identificada, necessariamente, como uma 

situação objetiva de perigo capaz de fazer periclitar um determinado, ou determinável direito subjetivo, ou 

pretensão, ou ação, ou mesmo uma eventual exceção da parte que a postula”. ORIONE NETO, Luiz. Tratado 

das medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. São Paulo: Lejus, 2000. p. 291. 
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tutela buscada ao final da demanda em processo principal, o que permite adquirir o caráter 

estritamente cautelar da medida96. 

 

ii) Perigo de dano iminente e irreparável – periculum in mora 

 

Considerado como efetivamente um requisito legal97 para que seja concedida a 

medida cautelar, o periculum in mora é de fundamental importância no presente estudo. 

 

É o perigo de dano iminente e irreparável98 que sustenta a possibilidade de 

interposição das medidas de urgência em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo este um 

elemento indissociável e integrante do mérito da demanda principal. 

 

Esta condição/requisito constitui, pois, verdadeira fundamentação do pedido de 

cautela e integra o mérito da causa principal, não sendo possível, portanto, considera-lo como 

um elemento integrante das condições de admissibilidade da ação. 

 

Da mesma forma, o periculum in mora não pode ser confundido com o pedido da 

demanda cautelar, que deve ser diverso daquele, sendo apenas assegurado pela concessão 

primeiro. 

                                                           
96 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela cautelar e tutela antecipatória. São Paulo: Editora RT, 1992. p. 77 Apud 

ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. 

São Paulo: Lejus, 2000. p. 153 

97 Em sentido diverso, Galeno Lacerda entende o periculum in mora como uma condição da ação relativa ao 

interesse de agir. (LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. III. Tomo I. arts. 796 a 

812. 7. ed. Editora Forense, 1998. p. 302 Apud ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria 

Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. São Paulo: Lejus, 2000. p. 366) 

98 Conceituando como “periculum in mora inverso”, acerca da irreversibilidade da medida, anota José Miguel 

Garcia MEDINA que: Tal como ocorre em relação a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273,  § 2º), também 

em relação à tutela cautelar exige-se que a medida concedida não produza efeitos irreversíveis (periculum in 

mora inverso). Observa-se o periculum in mora inverso quando ‘o deferimento da liminar requerida, com o 

conseqüente levantamento de valores vultuosos pelos credores, representa para a requerida – dadas as 

circunstancias da causa – risco de dano irreparável ou de difícil reparação’” (MEDINA, José Miguel Garcia. 

CPC: Código de Processo Civil comentado, com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 908) 



68 

 

 

Importante asseverar que não é a demora no processo que pode causar prejuízos à 

parte que busca a medida de urgência, em efetivo o prejuízo decorre da perduração de uma 

determinada situação antijurídica no tempo.99 

 

E não é apenas a alegação do perigo da demora; este deve ser devidamente 

comprovado. 

 

No caso de medidas cautelares concedidas liminarmente, tem-se que a urgência é 

ainda mais urgente, de modo que a tutela deve ser concedida de modo pronto e imediato, ou 

seja, sem que a parte adversa manifeste-se a respeito. 

 

Por sua vez, o dano que pretende seja evitado por meio da medida cautelar é o dano 

iminente, quer dizer, diante do qual seria constatado um prejuízo imediato, além de dever ser 

um dano grave e de difícil reparação. 

 

É necessário, ainda, que haja fundado receio de que o dano ocorra. Isso importa em 

afirmar a probabilidade da ocorrência do dano, a quase certeza de que o dano poderá ocorrer 

acaso mantida a situação jurídica questionada e esteja fundamentado em fatos legítimos que 

conduzam para sua inevitável ocorrência. 

 

Todavia, o requisito do periculum in mora, isoladamente, não basta para que a 

medida cautelar possa ser concedida, porquanto não pode ser considerado suficiente e idôneo 

para legitimar a medida almejada. 

 

Outras condições devem estar presentes.  

 

iii) Provisoriedade e Temporariedade 

 

                                                           
99 Nesse sentido, ORIONE NETO, quando afirma que “se a solução no processo tarda, mas a demora não traz 

perigo à sua idoneidade, será evidentemente desnecessária a cautela”. (ORIONE NETO, Luiz. Tratado das 

medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. São Paulo: Lejus, 2000. p. 476) 
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Provisório é aquilo que não é definitivo100, devendo ser substituído por outro evento; 

Temporário, por sua vez, é aquilo que não se estende indeterminadamente no tempo. 

 

É considerada provisória a medida cautelar porque, por imposição legal, deve ser 

substituída pela demanda principal, que assume a posição de meio apto à tutela almejada e 

cuja conclusão é definitiva. 

 

É temporária porque a medida não perdura no tempo, sendo necessária apenas 

naquele momento para salvaguarda dos direitos da parte até que seja firmada a lide.101 

 

Ambas características estão ligadas à medida em si, concedida de forma cautelar com 

a finalidade de prevenir a ocorrência de um dano iminente. 

 

A temporariedade da medida cautelar implica em afirmar que: i) a cautelar subsistirá 

enquanto perdurar o perigo; ii) a Cautelar será diferente da providência satisfativa, pois 

sempre será menos intensa ou diferente; iii) a cautelar não pode provocar um fato consumado, 

ou seja, produzir efeitos permanentes ou a favor ou contra uma das partes. 

   

iv) Fumus boni iuris 

 

O termo fumus boni iuris pode ser traduzido como “a fumaça do bom direito”, a 

“aparência de bom direito”, quer dizer, refere-se à plausibilidade, probabilidade de o direito 

afirmado pelo requerente da medida ser real. 

 

                                                           
100 De acordo com Eduardo Melo de Mesquita, provisoriedade é “a impossibilidade de tornar-se definitiva [a 

tutela cautelar], porque é sempre dependente de uma ação principal pela qual deve ser substituída”. 

(MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 

e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 415) 

101 Interessante e didático o exemplo encontrado em MESQUITA, Eduardo Melo de. As Tutelas Cautelar e 

Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2002. p. 418. 
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A condição da constatação da probabilidade do direito em conformidade com as 

alegações encontra-se, assim como o periculum in mora retratado acima, na seara de efetivo 

requisito para a concessão das medidas cautelares. 

 

Decorrente do complexo de elementos indicados no artigo 798 do CPC, o fumus boni 

iuris importa ao Magistrado verificar a plausibilidade do direito que se pretende tutelar, em 

confronto com as alegações apresentadas pelo requerente, e a situação de perigo que põe em 

risco a eficácia da possível sentença favorável ao autor da cautelar no processo principal. 

 

Embora não existe expressa previsão legal que o estabeleça – ao contrário do que 

verificamos em relação ao periculum in mora – o fumus boni iuris pode ser deduzido do 

quanto determinado pelo artigo 801 do CPC, na medida em que seu inciso IV determina a 

indicação, na peça processual do requerimento cautelar, da exposição do direito ameaçado, 

embora de modo sumário. 

 

Como já salientado anteriormente, o fumus boni iuris, em conjunto com o periculum 

in mora, constituem os requisitos indispensáveis para a concessão de medidas cautelares, 

sustentando toda a estrutura e sistemática da tutela jurisdicional cautelar. 

 

Todavia, a fim de não cair no vazio, a demonstração do fumus boni iuris exigida pela 

legislação processual vigente deve ser realizada mediante a indicação de indícios de sua 

existência nos autos, não podendo ser baseado apenas em afirmações, sendo necessário uma 

“quase-prova” do direito, apesar da sumariedade da cognição a que se subordinará. 

 

v) Força Mandamental da Decisão 

 

Esta característica encontra-se relacionada à decisão proferida em sede de medida 

cautelar. A decisão prolatada na medida cautelar deve deter caráter mandamental, ou seja, 

conter um mandamento que assegure o estado reclamado. 

 

Existe na Doutrina um descenso acerca da classificação da sentença proferida em 

sede de medida cautelar. Há quem se negue assumir que a mesma possa ter força para 
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constituir ou declarar um direito, não podendo, assim, ser constitutiva, declaratória ou 

condenatória.102 

 

Dessa forma, entende-se pela força mandamental das decisões cautelares103. Isso 

porque a sentença mandamental caracteriza-se pelo comando que nela possui para que alguém 

cumpra, imediatamente, aquilo que o Juiz determina seja cumprido, estando além da simples 

declaração da condenação da parte, porquanto apresenta, ainda, uma ordem a ser satisfeita.104 

 

Humberto Theodoro Junior analisa as espécies de decisões cautelares fundando-se no 

momento em que são proferidas. 

 

Assim, reconhece a existência de 3 espécies: i) a decisão liminar que concede a 

medida cautelar; ii) a decisão incidental ex officio que determina medidas cautelares ou 

autoriza provimentos requeridos pelas partes; iii) a decisão final proferida no processo da ação 

cautelar – sentença.105 

 

As duas primeiras são decisões interlocutórias, porquanto não põe fim à discussão 

que ensejou o requerimento cautelar; Todavia, a sentença proferida na demanda cautelar, pela 

sua natureza, põe fim ao processo cautelar, encerrando-se diante da procedência ou 

improcedência, ou da declaração de extinção pelos motivos legalmente estabelecidos. 

 

                                                           
102 No sentido de entender pela possibilidade de a sentença proferida em medida cautelar possuir caráter 

condenatório, conferir THEODORO JUNIOR, Humberto. Execuções das Medidas Cautelares e Antecipatórias. 

Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 8, nov./dez. 2000, p. 5. 

103 Essa conceituação leva em consideração a validação, por vezes questionada, da categoria das ações e 

sentenças mandamentais. 

104 Nesse mesmo sentido: “A mandamentabilidade é a eficácia preponderante das sentenças cautelares, que 

contém mais imperium do que notio.” (ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do 

Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. São Paulo: Lejus, 2000. p. 294) e, ainda, o escólio de MESQUITA, Eduardo 

Melo de. As Tutelas Cautelar e Antecipada: de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. pp. 419-42. 

105 THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo Cautelar. 16. ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, 1995. pp. 155-156 
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Cada decisão, independente da espécie na qual se enquadre, para que se esteja diante 

de uma decisão cautelar, deve possuir a eficácia mandamental retratada, reconhecida pelo 

magistério ORIONE NETO.106 

 

Saliente-se, todavia, que, apesar de toda sentença cautelar deter caráter mandamental, 

nem toda sentença de caráter mandamental é cautelar. Como exemplo podemos citar as 

sentenças proferidas em sede de mandado de segurança, que nada possui de cautelaridade na 

forma aqui retratada. 

 

Observe-se que, das características acima delineadas, não se encontra prevista a 

obrigatoriedade de o pedido cautelar ser formulado pela parte. Isso porque, diversamente do 

quanto se observa na tutela antecipada, que será melhor esmiuçada a partir do tópico seguinte, 

em observância ao caput do artigo 273 do CPC, em que se estabelece a necessidade de a 

tutela antecipada ser requerida pela parte, não podendo ser concedida de ofício, na medida 

cautelar esta pode vir a ser concedida pelo Magistrado, em situações especiais, de modo ex 

officio, conforme de depreende do artigo 797 do CPC. 

 

Deve-se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos quanto a concessão da 

medida cautelar, não implicam em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma 

proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo 

despendido na tramitação do processo 

 

Esclarecido o que se entende por medida cautelar, seus procedimentos e suas 

particularidades, necessário passar à análise do que se entende por antecipação da tutela, bem 

assim por medidas liminares. 

 

As medidas cautelares possuem um caráter distintivo em relação à tutela antecipada: 

possuem uma base processual e procedimental próprias, exercida através de uma ação própria, 

denominada, por evidente, de ação cautelar, possuindo, inclusive, mérito próprio e diverso 

                                                           
106 ORIONE NETO, Luiz. Tratado das medidas cautelares: Teoria Geral do Processo cautelar. Vol. III. Tomo I. 

São Paulo: Lejus, 2000. p. 293. 
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daqueles constantes nas outras demandas em que atua, cuja interposição é exigida nos termos 

do artigo 806 do CPC. 

 

5.2. Tutela Antecipada 

 

Apesar de possuírem – as medidas cautelares a as tutelas antecipadas - o escopo 

precípuo de garantir a efetividade do processo e da atuação jurisdicional, importante tecer 

traços distintivos entre ambas. 

 

Diferentemente do que ocorre com a medida cautelar, a tutela antecipada não possui 

regramento procedimental próprio, podendo ser apresentada incidentalmente nos autos por 

mero requerimento. 

 

Da mesma forma, as tutelas antecipadas não detêm a característica da referibilidade, 

haja vista não estarem vinculadas a um outro processo, o processo principal, como ocorre com 

as medidas cautelares. 

 

Outrossim, conforme já apresentado neste estudo em linhas anteriores, as medidas de 

urgência podem ser consideradas como não satisfativas; a seu turno, as tutelas antecipadas 

detêm a característica da satisfatividade, de modo que a decisão que concede a tutela 

antecipada pode conter mandamento que, por si, satisfaz toda a relação processual107. 

 

A antecipação dos efeitos da tutela foi uma das mudanças de maior relevância para o 

processo civil brasileiro, ocorrida em 1994, uma vez que buscou adequar a legislação ao que, 

na prática judiciária, já vinha ocorrendo: a necessidade de dar celeridade a casos que 

demandavam urgência.108 

                                                           
107 Apresentando fundamentos que importem em afirmar que as tutelas antecipadas não podem ser consideradas 

satisfativas, conferir ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010. pp. 161-162. 

108 “O art. 273 se insere indubitavelmente entre as alterações mais importantes trazidas por esse processo de 

reforma que vem sofrendo o nosso Código de Processo Civil desde 1992. É um dos dispositivos em que mais se 

refletiu a intenção do novo legislador no sentido de agilizar os processos.” WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 

Nulidades do processo e da sentença. 6. ed. rev., ampl.. e atual. de acordo com a Reforma Processual 2006/2007. 
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Disposta especialmente no artigo 273 do CPC109, na forma de “poder geral de 

antecipação”110, a tutela antecipada busca trazer ao jurisdicionado que aparentemente tem 

razão em suas alegações, que os efeitos práticos da tutela jurisdicional almejada sejam 

concedidos antecipadamente, vale dizer, antes de transcorrer, como costumeiramente 

transcorre, os atos processuais, cada qual a seu tempo. 

 

Outrossim, o artigo 461 do CPC, com a redação que lhe conferiu a Lei n.º 

8.952/1994, fora inserida a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela nos casos das 

ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, de modo a 

estender o cabimento das tutelas antecipatórias. 

 

Primordialmente, conforme delineado em item próprio, a antecipação de tutela surgiu 

diante da preocupação do legislador em resguardar situações de urgência e permitir ao Autor 

da demanda obter a tutela buscada, antecipadamente à análise do mérito da demanda quando a 

defesa do Réu for abusiva ou quando este agir com manifesto intuito protelatório. 

 

Mostra-se inovadora, neste sentido, a inclusão da tutela antecipada no ordenamento 

jurídico brasileiro. Isso porque, embora o legislador originário tenha buscado sempre manter 

                                                                                                                                                                                     
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 – (Coleção estudos de direito de processo Enrico Túlio Liebman; 

16). p. 459. 
109 CPC. Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

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

e: I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito ou manifesto propósito protelatório do réu. §1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo 

claro e preciso, as razões de seu convencimento. §2º Não se concederá a antecipação de tutela quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. §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. §4º A tutela 

antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. §5º Concedida ou 

não a antecipação de tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. §6º A tutela antecipada também poderá 

ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles,  mostrar-se incontroverso. §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. 

110 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 22 
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preservado o status quo das partes de uma demanda antes que fosse formulada, por meio de 

uma decisão, uma regra concreta aplicável ao caso, é certo que a medida antecipatória veio 

como forma de relegar tal regra. 

 

Quer dizer, com o advento da tutela antecipada, não mais é regra a manutenção do 

status quo da parte até proferimento da decisão definitiva; uma vez deferida a antecipação, 

podem ser adiantados os efeitos da sentença futura, de modo a inverter aquele conceito. 

 

Assim, verifica-se que a tutela antecipada nasceu com o fim de transpor os 

obstáculos encontrados quando da entrega da prestação jurisdicional, em especial a duração e 

o custo do processo. 

 

Todavia, anota-se que a tutela antecipada não foi criada propriamente para resolver o 

problema da morosidade da justiça, mas para atender a situações de probabilidade de 

existência do direito da parte. 

 

Não se trata, portanto, de instituto destinado a acelerar o andamento das demandas, 

haja vista sua característica de provisoriedade, o que não implica em solução final da lide. 

 

Impera destacar que o direito assentado no referido dispositivo não trata-se de mera 

faculdade ou poder discricionário do Magistrado, mas sim de um direito subjetivo processual 

que a parte que o pleiteia pode assim exigir da justiça, ante o preenchimento dos requisitos 

legalmente estabelecidos. 

 

Conforme é possível verificar da legislação que a instituiu, a tutela antecipada funda-

se num critério de julgamento menos rigoroso, de modo a permitir ao Juiz a concessão do 

direito buscado antes de se proceder à profundidade da questão apresentada nos autos. 

 

Quer dizer, o conhecimento da tutela antecipada pode ser denominado como 

sumário, o que não significa dizer que o Juiz tem conhecimento apenas de parte dos fatos, 

mas que os conhece superficialmente, conhecimento este a ser aprofundado no curso da 

demanda. 
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Importante anotar, novamente, que tal fato não importa em afronta ao princípio da 

segurança jurídica, conforme já delineado em linhas próprias. 

 

Neste ponto, importante distinção é realizada por Kazuo Watanabe111 acerca dos 

diferentes tipos de cognição que o Magistrado está autorizado a realizar: a cognição horizontal 

e a cognição vertical. 

 

Para ele, a cognição jurisdicional deve ser pensada em dois planos distintos, a saber: 

i) aquele em que se verifica a quantidade ou extensão das matérias a serem enfrentadas, 

conhecido como cognição horizontal, ii) e aquele em se analisa as matérias considerando-se 

sua profundidade de reflexão, a intensidade das questões apresentadas em Juízo, conhecida 

como cognição vertical. 

 

Horizontalmente considerado, o conhecimento das questões pelo Magistrado pode 

ser realizado de modo parcial ou pleno. Conhecimento parcial das questões está relacionado 

às limitações impostas pela própria legislação acerca dos assuntos que as partes podem levar 

ao Judicial. É o caso, por exemplo, das demandas nas quais observa-se o rito especial (Livro 

IV do Código de Processo Civil), ocasiões em que a própria lei delimita os assuntos e as 

defesas que podem ser apresentadas em Juízo. 

 

Por sua vez, conhecimento pleno, no plano horizontal, é aquele no qual não há 

qualquer limitação a ser observada pelo Magistrado. É o que se verifica nos procedimentos 

ordinários e sumários. 

 

Já o plano vertical, mais importante para o presente estudo, concentra a análise da 

questão no que diz respeito à sua intensidade ou profundidade. Esta, na concepção de 

Watanabe, pode ser exercida de modo superficial, sumário ou exauriente. 

 

                                                           
111 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2 tiragem. Campinas: Bookseller, 2000 apud BUENO, 

Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 15 
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Diferem-se entre si estas três espécies de cognição vertical no que diz respeito à 

convicção do Magistrado ao decidir. Quer dizer, varia conforme a profundidade da pesquisa, 

realizada pelo Juiz, sobre a matéria em lide, de modo que a decisão poderá vir a ser dada sem 

que se tenha 100% de certeza ou convicção formada, podendo proferir decisão com fulcro 

apenas na aparência daquilo que parece ser mais acertado para o caso. 

 

Esta maneira de decidir – com fundamento na aparência do direito, realizando menos 

pesquisas a respeito da matéria trazida – é forma de auxiliar com a celeridade processual 

constitucionalmente garantida. 

 

Entende-se por exauriente a cognição vertical realizada pelo Magistrado em que ele, 

dotado de tempo para analisar os fatos, as provas, a defesa, as manifestações, os depoimentos, 

e todo o conjunto instrumental formado pelas peças apresentadas aos autos, decide após tomar 

conhecimento de tudo que envolve a demanda e formar sua convicção. 

 

Todavia, há situações em que o Magistrado é obrigado a decidir em pouco tempo, 

sem deter análise minuciosa e profunda acerca da questão que envolve os autos diante da 

urgência de se conceder a tutela almejada na demanda. Importante anotar que, nestes casos, o 

Magistrado deve proferir decisão “independentemente de ter condições de formar uma 

convicção definitiva, em seu ânimo, sobre o que está a acontecer entre o autor e o réu.”112 É a 

denominada cognição sumária, quando se trate de decisões cautelares, e cognição superficial, 

ao tratar de decisões das liminares, ambas da modalidade vertical de conhecimento. 

 

São por estes motivos acima delineados que as decisões proferidas em sede de tutela 

cautelar ou de tutela antecipada detêm qualidade de reversibilidade, de modo que, 

posteriormente ao seu proferimento, diante de uma análise mais acurada, poderá o Juiz 

reavaliar suas razões e rever sua decisão. 

 

Muito embora válidas as distinções realizadas por Kazuo Watanabe acerca da 

profundidade da cognição realizada pelo Magistrado ao decidir uma questão, é certo que a 

                                                           
112 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 17 
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doutrina, com o tempo, passou a desconsiderar tais diferenciações, mantendo como útil 

apenas a distinção entre cognição sumária e cognição exauriente. 

 

Paulo Afonso Brum Vaz define a tutela antecipada como sendo uma medida 

protetiva que, fundamentada na urgência e na evidência e plausibilidade do direito, antecipada 

no mundo fático a pretensão do demandante, permitindo que a ele seja conferida uma medida 

que talvez a alcançaria somente após o decurso de longo lapso temporal, com o trânsito em 

julgado da sentença.113 

 

Apenas a título de complemento para o estudo em análise, interessante adentrar 

rapidamente nos termos utilizados acima. Observa-se que a todo momento os autores detêm 

atenção ao que se entende por “questão”, de modo a abordar o tema da cognição das decisões 

em conformidade com a apreciação (sumária ou exauriente) realizada pelos Magistrados em 

torno de uma “questão” posta em Juízo. 

 

Existem diferente noções cercando o termo “questão” utilizado pela doutrina a 

respeito do tema em comento. Como é possível notar no Código de Processo Civil, quando da 

determinação do que deve conter uma decisão, o termo “questão” é utilizado no inciso II do 

artigo 458114 com noções diferentes daquelas determinadas pelo inciso III do mesmo citado 

dispositivo. 

 

Muito embora utilizado como se mesma expressão fosse, o termo “questão” existente 

no inciso II do artigo 458 tem conotação diversa daquela empregada pelo inciso III do mesmo 

dispositivo. 

 

Nota-se que no inciso II, o qual trata acerca da fundamentação das decisões, 

“questão” deve ser entendida como item do pedido, o que significa dizer que a decisão do 

                                                           
113 VAZ, Paulo Afonso Brum. Manual da tutela antecipada: doutrina e jurisprudência. De acordo com as leis nºs 

10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02. Porto Alegra: Livraria do Advogado, 2002. P. 73. 

114 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: [...] II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões 

de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes Ihe submeterem. 
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Magistrado deve analisar os itens dos pedidos, as questões de fato e de direito apresentadas 

pelo Autor submetidas ao Juiz no curso da demanda.  

 

Denota-se, assim, que “questão”, neste dispositivo, traz a conotação de que o 

Magistrado deve analisar de maneira lógica os itens do pedido, as questões jurídicas 

apresentadas nos autos. 

 

Diferentemente, o inciso III do artigo 458 do CPC, que traz a necessidade de as 

decisões possuírem dispositivo, o termo “questão” tem a conotação de ponto controvertido, ou 

seja, o Magistrado, nesta etapa, deve decidir tudo aquilo em que as Partes não concordam, de 

modo a empregar outra noção ao termo “questão”. 

 

Tendo em vista que o presente estudo busca elucidar as particularidades que cercam 

o tema das tutelas de urgência, toma-se como referência que as “questões” às quais o Juiz 

deverá submeter-se para proferir sua decisão são aquelas descritas no pedido da parte autora, 

ou seja, referem-se aos itens do pedido. Nada mais evidente, porquanto, sendo de cognição 

sumária as decisões proferidas em sede de tutela antecipada ou medida cautelar, não se 

poderia admitir como noção de “questões” o entendimento de que se tratam de ponto 

controvertido, haja vista não haver, necessariamente, uma defesa do Réu sobre a lide 

apresentada, não havendo, assim, qualquer controvérsia definida. 

 

Fixadas essas considerações, retomando ao ponto central que cerca este estudo, 

importa anotar, ainda, que a própria Constituição Federal permite ao aplicador da lei que, de 

certa forma, decida de modo a assegurar efetivamente o direito da parte ante uma possível 

lesão ou ameaça de lesão a direito. É dizer, “os riscos derivados dessa situação são, por assim 

dizer, legitimamente assumidos pelo legislador.”115 

 

Com maestria didática, o Prof. Cassio Scarpinella Bueno116 define esta questão, cujas 

palavras se mostram de primordial importância para o presente estudo, cuja vênia ora solicito 

para transcrevê-las: 

                                                           
115 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 19 

116 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. P. 19 



80 

 

 

É como se ele [legislador], para bem cumprir o modelo constitucional do processo, 

dissesse: em algumas situações é preferível que o juiz decida rápido, quiçá de forma 

errada, mas que decida. Às vezes, dirá o legislador, é melhor que a justiça seja feita 

de forma rápida, para não faltar àquele que parece ter mais razão que o outro. 

 

E complementa: 

 

Até porque, sou eu que assumo o discurso agora, toda vez em que é dado provimento 

a uma apelação ou a um recurso extraordinário ou especial, é porque o Tribunal ad 

quem, em última análise, reconheceu que o juízo a quo “errou”, mesmo quando 

exerceu cognição “exauriente”. 

 

Importante destacar, ainda, que a decisão que concede a tutela antecipada é uma 

decisão interlocutória e reversível, podendo ser modificada ou revogada a qualquer tempo, 

inclusive podendo vir a ser revogada decisão negatória da antecipação, de modo a conceder 

providencia antes denegada; já a decisão de mérito, concedida após cognição exauriente, 

torna-se imutável, definitiva, uma vez que seu dispositivo faz coisa julgada. (art. 458, III c.c 

art. 469, ambos do CPC). 

 

Neste diapasão, imperioso anotar que não se trata, a tutela antecipada, de julgamento 

antecipado da lide117, porquanto neste, a decisão proferida é uma sentença, modificável pela 

via do recurso de apelação (arts. 508 e ss. do CPC). Já a decisão interlocutória proferida em 

sede de tutela antecipada é atacável pela via do agravo de instrumento (arts. 522 e ss. do 

CPC). 

 

                                                           
117 CPC.  Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; 

II - quando ocorrer a revelia (art. 319) 
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De acordo com as lições de Humberto Theodoro Junior, “mais do que um julgamento 

antecipado da lide, a medida autorizada pelo art. 273 do CPC vai ainda mais longe, entrando, 

antes da sentença de mérito, no plano da atividade executiva.”118 

 

Observa-se, assim, que o provimento antecipatório contrapõe-se à idéia de que só 

existe julgamento na fase da sentença. 

 

A tutela antecipada é, portanto, uma técnica processual de distribuição do ônus do 

tempo no processo, pois de nada adiantaria a decisão a um litígio que determina a entrega da 

coisa devida, se esta, já não existir mais ao tempo da sentença, ou mesmo a garantia de se 

obter um testemunho importante para o processo  se a testemunha já houver morrido quando 

da oitiva no rito que segue o processo, de modo que esta técnica processual ao mesmo passo 

viabiliza ao réu maiores oportunidades de defesa no decorrer do processo de conhecimento e 

assegura ao autor a capacidade de requerer a satisfação da tutela pretendida de forma 

antecipada. Marioni “afirma que essa técnica, elimina, ou no mínimo reduz, o prejuízo sofrido 

pelo requerente em decorrência do ônus do tempo do processo.”119. 

 

Como se denota do teor do artigo 273, inciso I do CPC, o legislador da tutela 

antecipada, diferentemente do que previu o legislador da medida cautelar, não se preocupou 

com o dano ao processo, mas sim com o dano subjetivo, geral, bastando ser de difícil 

reparação. 

 

Neste sentido, é a lição do Professor Eduardo Arruda Alvim. De acordo com ele, o 

tempo é o fator de risco à efetividade da entrega da prestação jurisdicional, de modo a 

justificar a antecipação dos efeitos da tutela.120 

 

Tendo em vista os direitos assegurados ao Réu pela Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, LV, de bilateralidade da audiência e do devido processo legal, conforme já tratada 

anteriormente, imprescindível que a tutela antecipada seja reversível. Se assim não fosse, seria 

                                                           
118 JUNIOR, Humberto Theodoro. Tutela antecipada in WAMBIER, Thereza Arruda Alvim. (Coord.) Aspectos 

polêmicos da antecipação de tutela.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 189 

119 MARINONI, 1995, p. 63 

120 ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010, p. 39. 
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inócua a defesa que viesse a ser apresentada ou que pudesse vir a ser apresentada, como 

preceitua o artigo 273, §2º do CPC. 

 

Analisando esta questão, referido autor apresenta importante estudo e detém análise 

pertinente sobre a convivência das decisões antecipatórias de tutela e o princípio da 

bilateralidade da audiência, conforme já analisado em item próprio. 

 

Decorre daí que a antecipação de tutela advém da conjunção dos princípios do 

devido processo legal e da bilateralidade da audiência, constitucionalmente previstos, 

conforme já analisados. 

 

Ainda, a tutela antecipada prevista no inciso II do artigo 273 do CPC, denominada 

pela doutrina como tutela antecipada punitiva, busca também assegurar a razoável duração do 

processo, previsto constitucionalmente no artigo 5º, inciso LXXVIII. 

 

É possível obter a antecipação de tutela nas ações cujas sentenças sejam 

condenatórias, constitutivas – positivas ou negativas – e nas meramente declaratórias, 

conforme previsão do §3º do artigo 273 do CPC. 

 

Porém, certa controvérsia cerca a questão que envolve a possibilidade de a tutela 

antecipada ser concedida em sede de demanda cuja sentença seja meramente declaratória. 

 

Araken de Assis121 entende não ser possível a concessão de tutela antecipada quando 

a sentença possuir efeito declaratório. Para ele, “um só efeito, neste espectro, rejeita quaisquer 

antecipações: o efeito da sentença declarativa, que é a certeza.” 

 

Isso porque a ação meramente declaratória aproveita seus efeitos no plano da 

existência: ou é ou não é a relação jurídica cuja declaração se objetiva na demanda. 

                                                           
121 ASSIS, Araken. Antecipação de tutela in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Coord.)  Aspectos polêmicos da 

antecipação de tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 22 apud LOPES, João Batista. A tutela 

antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 

54 
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Concedida a tutela antecipada em demandas de tal ordem, verifica-se ilógico antecipadamente 

a relação ser e, posteriormente, dada a característica da reversibilidade do provimento, deixar 

de ser. 

 

Entretanto, pode ocorrer, mesmo em casos em que a sentença seja meramente 

declaratória de um direito, de o Juiz antecipar algum efeito prático decorrente do pedido 

declaratório, concedendo tutela antecipada a fim de assegurar o direito que, posteriormente, 

pode vir a ser declarado. 

 

Exemplos disto podem ser encontrados nas lições de João Batista Lopes, com 

importantes ressalvas acerca da antecipação da tutela.122 

 

Fato é que o Magistrado deve agir de forma comedida e sempre com discernimento, 

analisando os direito envolvidos e sopesando quais prevalecem sobre os outros. Assim, não 

compromete um direito em detrimento de outro apenas em razão de verificada lacuna legal, 

por não constar expressamente em lei as possibilidades de concessão de antecipação de tutela 

em demandas cujas sentenças sejam meramente declaratórias, como é o caso do exemplo 

acima mencionado: o Magistrado deve ponderar se, não concedendo a tutela antecipada em 

ações declaratórias, será comprometido o direito à vida de uma das partes em detrimento ao 

direito de defesa da outra. “A vedação ao adiantamento da eficácia declaratória não se estende 

aos efeitos práticos dela decorrentes, que podem ser objeto de tutela antecipada.”123 

 

                                                           
122 “Por exemplo, afigura-se inaceitável, na ação declaratória de cláusula contratual, o reconhecimento provisório 

do direito afirmado pelo autor. A interpretação jurídica de cláusula contratual só confere a segurança buscada 

pelo autor se for definitiva, e a respectiva declaração só terá eficácia a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Entretanto, no exemplo citado, poderá o juiz antecipar algum efeito prático decorrente do pedido declaratório 

(p.ex., a realização de uma cirurgia ou a internação de um paciente na ação em que se discute cláusula de 

contrato de prestação de serviço de saúde). [...] a eficácia declaratória (juízo de segurança) ou certeza (na linha 

da doutrina majoritária) é contemporânea ao trânsito em julgado, não podendo, pois, ser antecipada. A 

declaração, para conferir segurança ou certeza, não pode ser provisória, revogável ao longo procedimento.” 

(LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 57) 

123 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 58 
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Diante disto, denota-se importante analisar o objeto da antecipação da tutela em 

conformidade com o quanto delineado no dispositivo que a institui. 

 

Tendo em mente que a antecipação de tutela não se trata de julgamento antecipado 

da lide, porquanto, neste, todos os efeitos da sentença são aplicados antes do regular 

processamento do feito, diante da verificação, pelo Magistrado, de que a causa se encontra 

madura para ser decidida, mostra-se interessante analisar o objeto que a cerca. 

 

Nas lições de João Batista Lopes124, “interpretação teleológica do art. 273 conduz à 

conclusão de que o objeto da tutela antecipada são apenas os efeitos práticos da sentença, que 

podem assumir caráter executivo ou mandamental, conforme o caso.” 

 

Porém, importante anotar que não há como serem completamente antecipados todos 

os efeitos práticos da sentença por meio da antecipação da tutela, uma vez que o Magistrado 

realiza a cognição do feito de modo incompleto, não possuindo, assim, todos os elementos 

necessários ao seu pleno convencimento, o que se dará apenas após dada a oportunidade do 

réu apresentar seus fundamentos a respeito do quanto se controverte. 

 

Assim, recorrendo-se aos estudos de Araken de Assis, encontra-se preceituado que, 

de acordo com ele, o objeto da tutela antecipada encontra-se descrito e advém do pedido 

formulado pelo autor na inicial. Sua conclusão ocorre em análise aos termos do artigo 273 do 

CPC. 

 

Dessa maneira, com fundamento no princípio da adstrição do juiz à demanda da 

parte, Araken de Assis assume que o objeto da antecipação deve constar do pedido formulado, 

de modo que, acaso fuja o Magistrado desta limitação, agirá de forma extra petita, ultra petita 

ou infra petita, o que é repelido pelo ordenamento jurídico em vigor. 

 

Ainda, nos precisos ensinamentos do Prof. Eduardo Arruda Alvim, há que se 

considerar, em conformidade com a redação do §7º do artigo 273 do CPC, a fungibilidade 

                                                           
124 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 54 
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plena dos institutos tratados neste trabalho, de modo que tanto a tutela antecipada pode ser 

recebida como cautelar quanto a medida cautelar pode ser recebida como tutela antecipada, 

conforme já adiantado em item supra. 

 

O mesmo entendimento é apresentado por Paulo Afonso Brum Vaz125. Este 

doutrinado afirma que, na medida em que os requisitos ou pressupostos das medidas 

cautelares são mais brandos que os exigidos para a antecipação dos efeitos das tutelas, 

permite-se que a medida cautelar seja recebida como se tutela antecipada fosse. 

 

Havendo fundamento relevante e justificado receio de ineficácia do provimento 

jurisdicional, o artigo 461, §§3º e 5º do CPC, o legislador permite que seja concedida a 

antecipação dos efeitos da tutela, possibilitando ao Juiz que tome uma série de medidas 

elencadas no referido dispositivo, de forma exemplificativa, com vistas à efetivação prática do 

provimento que tiver determinado a tutela específica da obrigação, tenha sido esta 

determinada por meio de decisão interlocutória ou na sentença. 

 

Podemos observar, no Judiciário, certa confusão no que concerne à conceituação e 

diferenciação do que vem a ser antecipação dos efeitos da tutela e as medidas cautelares. 

 

Prova disso é o conceito apresentado pelo Órgão máximo do Poder Judiciário 

brasileiro, que define antecipação de tutela como sendo, “o mesmo que "liminar". É o pedido 

para antecipar os efeitos da decisão, antes do julgamento. É concedida quando a espera pela 

decisão causa dano. Ao analisar a liminar, o ministro relator também avalia se o pedido tem 

base jurídica aceitável. É competência originária do Supremo Tribunal Federal julgar o pedido 

de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade.”126 

 

Ora, como este estudo bem demonstra, não há que se confundir as medidas cautelares 

com tutela antecipada, tampouco igualá-las às liminares. 

                                                           
125 VAZ, Paulo Afonso Brum. Manual da tutela antecipada: doutrina e jurisprudência. De acordo com as leis nºs 

10.352/01, 10.358/01 e 10.444/02. Porto Alegra: Livraria do Advogado, 2002. P. 100 

126 STF. Glossário Jurídico. Fonte: 

http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verGlossario.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&indice=A&

verbete=203114 . Acesso em Jan/2015. 
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Em que pese o acerto em alguns termos e afirmações apresentadas no conceito 

dado127, há que se reconhecer, com o devido acatamento, o equívoco da conceituação 

realizada. 

 

A antecipação dos efeitos da tutela não se confunde com a medida liminar. Liminar 

está relacionada ao momento da concessão da medida, enquanto que a antecipação dos efeitos 

encontra-se intimamente ligada à urgência do provimento. 

 

A tutela antecipada pode, ou não, ser conferida liminarmente, quer dizer, antes de 

aberto o contraditório e apresentada a manifestação da parte adversa, sempre em razão de uma 

urgência mais urgente.128 

 

Ainda, em que pese o acerto da afirmação “É competência originária do Supremo 

Tribunal Federal julgar o pedido de medida cautelar das ações diretas de 

inconstitucionalidade”, esta em nada se relaciona às antecipações de tutela, de modo que sua 

inserção no conceito desta se denota indevida. 

 

Ultrapassadas estas barreiras, seguimos. 

 

5.2.1. Dos requisitos da Tutela Antecipada 

 

Para fins de requerimento da antecipação dos efeitos da tutela, o autor da demanda 

deverá observar e cumprir todos os requisitos elencados no artigo 273 do CPC. 

 

Por exigir requisitos mais rigorosos que as medidas cautelares, é que se admite a 

conversão, para medida cautelar, de antecipação de tutela requerida, desde que preenchidos os 

requisitos autorizadores.129  

                                                           
127 Entendemos acertado conceituar a antecipação de tutela como sendo o pedido para antecipar os efeitos da 

decisão, antes do julgamento, bem como entendemos correta a afirmação de que o ministro relator deve avaliar 

se o pedido tem base jurídica aceitável. 

128 Conforme já destacamos alhures. 
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As tutelas antecipadas podem ser consideradas, em essência, como providências 

emergenciais, devendo ser tomadas imediatamente, razão pela qual exigem a observância a 

alguns requisitos legalmente estabelecidos. 

 

i) Requerimento da parte; 

 

O Judiciário, conforme facilmente se verifica da redação do artigo 273, caput, do 

CPC, condiciona a antecipação dos efeitos do pedido à iniciativa da parte. 

 

Muito embora o dispositivo mencione a necessidade de haver requerimento da parte, 

o que pode permitir interpretações equivocadas, uma vez que partes são autor e réu, é certo 

que o ordenamento jurídico brasileiro permite a concessão de tutela antecipada a pedido do 

autor da demanda, a quem cumpre pleiteá-la, por consequência lógica decorrente da redação 

conferida a referido artigo, porquanto somente ao autor é dado apresentar pedido inicial (O 

juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, …). 

 

Registre-se, todavia, que, em considerando a natureza jurídica da reconvenção como 

verdadeira ação, o réu da demanda principal, nesta, exerce o papel de autor, de modo que lhe 

é lícito requerer a antecipação da tutela nesta fase do processo. 

 

Este requisito legal, de expresso requerimento da parte, permite concluir pela 

impossibilidade de concessão ex officio da tutela antecipada, devendo haver, expressamente, 

requerimento neste sentido.130 

 

Como bem observado por João Batista Lopes, esta determinação legal encontra 

amparo com o quanto disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil131. 

                                                                                                                                                                                     
129 É o que prescreve o parágrafo 7º do artigo 273 do CPC: Art. 273. [...] § 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. 

130 A este turno, conferir ALVIM, Eduardo Arruda. Antecipação de Tutela. Curitiba: Juruá, 2010. p. 221. 
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Neste ponto, importante anotar, difere a tutela antecipada da medida cautelar, uma 

vez que nesta, em determinados casos, poderá o juiz conceder a medida ex officio, conforme 

de depreende do artigo 797 do CPC, já acima mencionado.132 

 

Importa para o presente estudo, fazer constar o momento para requerer a tutela 

antecipada. 

 

A antecipação dos efeitos da tutela pode ser requerida na própria petição inicial da 

demanda, porém, pode também seu pedido ser realizado a qualquer momento da relação 

processual já em curso, sendo desnecessária a abertura de nova fase para tanto, bastando 

apresenta-la em simples petição. 

 

Frise-se que a tutela antecipada deve ser requerida no mesmo bojo do processo a que 

se refere. Isso porque é nela que, após cognição exauriente, o Juiz confirmará, ou não, a 

definitividade da medida concedida antecipadamente. 

 

O pedido da tutela antecipada deverá ser direcionado ao Juiz competente da causa em 

que ela se insere. 

 

Estando a demanda em primeira instância, como dito acima, o requerimento da 

antecipação da tutela será dirigido por petição endereçada ao Juiz da causa. Estando a 

demanda já em trâmite recursal, a petição será dirigida ao Relator do recurso, como adiante 

será melhor delineado. 

 

ii) Prova inequívoca dos fatos; 

 

                                                                                                                                                                                     
131  CPC. Art. 2º. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, 

nos casos e forma legais. 

132 Os seguintes julgados corroboram a impossibilidade de antecipação da tutela de ofício: TJSP. 2. Câmara de 

Direito Privado. AI n.º 188.604-4/4-00 (0042271-30.2000.8.26.0000). Rel. Des. Milton Theodoro Guimarães. J. 

05.06.2001; TJSP. 3. Câmara de Direito Privado. MS n.º 23.912-2. Rel. Des. Ênio Zuliani. J. 05.03.1996. 



89 

 

Muito embora a intenção louvável do legislador ordinário em acrescentar o instituto 

da antecipação de tutela, buscando assegurar direitos cujo risco de ineficácia do provimento 

final fosse passível de comprometê-los, é certo que a redação do dispositivo que a instituiu 

contém imperfeições que podem comprometer sua aplicação em conformidade com os 

princípios constitucionais acima já delineados. 

 

Exemplo disto é a exigência de prova inequívoca do direito pleiteado. Ora, o 

conceito apresentado é deveras vago, indeterminado, de modo que, caso a caso, deverá o juiz 

analisar, conforme seus valores e convicções, as questões postas em Juízo em consonância 

com a provas apresentadas. 

 

Inicialmente, importa ressaltar que “o que se prova são as afirmações de fato. O fato 

não pode ser qualificado como ‘certo’, ‘induvidoso’ ou ‘verdadeiro’; ele apenas existe ou não 

existe.”133 

 

Relevante se mostra, assim, considerar e analisar o alcance do termo inserto no texto 

legal pelo legislador, em contrapartida ao próprio instituto criado – a tutela antecipada. 

 

Como adiante já mencionado, a tutela antecipada reveste-se de provisoriedade, 

podendo vir a ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

 

Porém, apesar da provisoriedade que é própria da antecipação de tutela, o legislador 

exigiu-lhe, para que possa a mesma ser concedida, que fossem apresentadas provas que não 

admitem impugnação, provas inequívocas, que supõem a existência de elementos de 

convicção com valor absoluto. 

 

Nestes termos, precisos são os ensinamentos de Carreira Alvim134, os quais seguem 

transcritos em razão de sua relevância: 

                                                           
133 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte incontroversa da 

demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: RT, 

2002. P. 41 
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A expressão prova inequívoca deve ser entendida em termos, porquanto se 

‘inequívoco’ traduz aquilo que não é equívoco, ou o que é claro, ou o que é evidente, 

semelhante qualidade nenhuma prova, absolutamente nenhuma a reveste, pois toda 

ela, qualquer que seja a sua natureza (iuris tantum ou iuris et de iure), deve passar 

pelo crivo do julgador. 

E se assim é, a conclusão que se impõe é a de que a prova pode ingressar no processo 

como ‘inequívoca’ e ser tida, depois de encerrada a instrução, como a mais equívoca 

e imprestável delas. Todas as provas, diz Calamandrei, citando Wach, se bem 

consideradas, não são senão provas de verossimilhança, pelo que todas as 

considerações tecidas em torno da verossimilhança podem, feitas as devidas 

adaptações, ser aplicadas à prova inequívoca. 

 

Embora possa-se defender que tal redação permite maior flexibilização ao 

Magistrado na avaliação dos elementos dispostos pelo autor, é certo que esta mesma redação 

revolve à análise da existência, ou não, de hierarquia entre as provas apresentadas. 

 

Em análise ao artigo 131 do CPC135, é possível verificar que a Doutrina, em 

consonância com os termos impostos pelo legislador, entende pela inexistência de hierarquia 

entre as provas, de modo que cada uma detém valor relativo. 

 

O artigo em questão traz ínsito o princípio da persuasão racional, inferindo-se do 

mesmo que o Magistrado detém plena liberdade para avaliar as provas a ele submetidas e 

decidir em consonância com aquela que lhe trouxe o convencimento a respeito da matéria 

tratada nos autos. 

 

                                                                                                                                                                                     
134 ALVIM, José Eduardo Carreira. Código de processo civil reformado. Belo Horizonte: Del Rey, 1995 apud 

LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003. p. 69 

135 CPC. Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 

ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento. 
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Todavia, com espectro ao quanto disposto nos artigos 400136 e 401137 do CPC, é 

plenamente possível asseverar a existência de hierarquia, na própria lei, entre as provas 

apresentadas em Juízo, haja vista o fato de que o Juiz deve observar o quanto preceituado por 

citados dispositivos, de modo que é o mesmo obrigado – e não livre – a considerar relevante 

uma prova em detrimento de outra por expressa manifestação em lei. 

 

Quer dizer, da redação do artigo 400, nota-se que o Magistrado não pode, por si, 

sopesar o conteúdo das provas testemunhal e documental. Ele é obrigado a conformar-se com 

a prova documental quando esta já tiver sido apresentada, o que denota nítido caráter 

hierárquico entre as provas processuais. 

 

Da mesma forma é o que se infere do teor do artigo 401 do CPC acima destacado. 

Ou seja, prima-se pela prova documental quando tratar a demanda de questões advindas de 

contrato, relegando-se a segundo plano – hierarquicamente inferior – a prova testemunhal. 

 

Verifica-se, assim, que, somente quando não existir restrição legal, a prova 

testemunhal poderá desempenhar relevante papel, permitindo ao juiz formar sua convicção 

com base nela. É o caso, por exemplo, de processos decorrentes de acidentes de trânsito, 

ações possessórias e ações consignatórias, como bem observado por João Batista Lopes.138  

 

Contudo, resta evidente que a prova pericial, dado o caráter de urgência da tutela 

antecipada, não encontra amparo legal para ser realizada nesta fase do processo, uma vez que, 

se requerida, retardaria a concessão da tutela na forma como pretendida, afastando, por óbvio, 

a razão e finalidade da medida. 

 

                                                           
136 CPC. Art. 400. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. O juiz 

indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II - que 

só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. 

137 CPC. Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o 

décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados. 
138 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 68 
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Isso se justifica pelo entendimento doutrinário de que a prova testemunhal, que, 

apresentada, será considerada prova documentada139, decorre de um ato humano, falível, pois. 

Por outro lado, o documento, embora produto de uma atividade humana, é uma coisa que 

serve para representar, com maior certeza, um fato, sendo suficiente para prová-lo. 

 

Todavia, é certo que, para os casos de concessão de tutela antecipada, o Juiz não 

pode desprezar a legislação no que concerne à preferência, ou o descrédito, de determinado 

meio de prova, reconhecendo-se, assim, a existência de hierarquia entre os meios de prova, a 

qual, todavia, não pode ser absoluta e inflexível. 

 

Outrossim, necessário ressaltar que se mostra plenamente possível a concessão de 

tutela antecipada nos casos em que o fato não tenha sido provado pela parte por se tratar de 

fato que não depende de prova. 

 

É o caso dos fatos previstos no artigo 334 do CPC140. 

 

Dessa forma, apresentado o fato, embora ausente prova de sua ocorrência, e não 

sendo negada a constituição do direito que dele decorre, este se presume como verdadeiro, 

permitindo, assim, a concessão da tutela antecipada em favor de quem o fato, que não 

depende de prova, opera. 

 

No entender de Araken de Assis, o termo “prova inequívoca” delineado no retro 

citado dispositivo legal é empregado de forma intermediária em relação à dúvida e à certeza 

da existência do direito alegado. Dessa forma, desaparece a aparente contradição dos termos 

legais. 

                                                           
139 Para MARINONI (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte 

incontroversa da demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. 

São Paulo: RT, 2002. P. 27), a prova testemunhal ou a prova pericial realizadas antecipadamente, constituem 

prova documentada, o que não se confunde com prova documental. Aquela – prova documentada -, prova apenas 

a declaração testemunhal, mas não o fato que tal declaração pretende provar. 

140 CPC. Art. 334. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos, no processo, como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de 

existência ou de veracidade. 
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Assim, prova inequívoca é qualquer meio de prova capaz de influir no 

convencimento do juiz. 

 

Destaca-se, porém, que prova inequívoca não conduz à verdade plena e absoluta, 

inclusive em razão da sumariedade da cognição a ser realizada na seara das tutelas 

antecipadas, mas apenas apresenta a robustez necessária para que convença o Juiz a entender 

pela probabilidade do quanto alegado pela parte. 

 

Diferentemente das medidas cautelares, as quais exigem somente a “fumaça do bom 

direito” (fumus boni iuris), sendo desnecessária a comprovação inequívoca do direito alegado, 

as tutelas antecipadas não podem se contentarem com a mera aparência do direito, dada sua 

característica satisfativa, razão pela qual é indispensável a apresentação de provas inequívocas 

do direito afirmado.141 

 

Em conjunto com a prova inequívoca das alegações, a tutela antecipada também 

exige a constatação da verossimilhança do quanto se alega na demanda, para fins de 

convencimento do Magistrado. 

 

iii) Verossimilhança das alegações – Fumus Boni Iuris 

 

Diz o dispositivo em análise, que o Juiz deve se convencer, com base na prova 

inequívoca, da verossimilhança das alegações, apresentadas pela parte legitimada, acerca do 

direito que busca tutela. 

 

                                                           
141 Cássio Scarpinella ensina essa diferença de maneira jocosa ao dizer: “É daí que vem a brincadeira usual de 

que o fumus da cautelar é fuminho, enquanto o da tutela antecipada é fumão, no sentido de pouco ou muita 

fumaça, respectivamente, que fique muito bem entendido. A imagem pode até ser bonitinha, mas, com todo 

respeito, nem sequer para fins didáticos deve ser utilizada.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Tutela antecipada. p. 

35 Apud DIDIER JUNIOR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil: Teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 6. ed. rev. e atual. Bahia: JusPodium, V. 2, 2011. pp. 501-502). 
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De acordo com Araken de Assis142, a verossimilhança das alegações exigida pela 

legislação refere-se à plausibilidade/probabilidade de ser da parte o direito que alega. 

 

Destaca-se, com propriedade, que a verossimilhança aqui mencionada refere-se tanto 

à matéria de fato quanto à possibilidade de subsunção dos fatos à norma invocada, de modo 

que cumpre ao Magistrado, igualmente, analisar a probabilidade de ganho do requerente na 

demanda na qual a antecipação se insere. 

 

Todavia, se as provas colhidas e/ou carreadas nos autos lograrem produzir a certeza, 

diante do Juiz, de que o autor detém o direito que alega, de modo a antecipar, com fulcro 

nestas provas, a tutela, passa-se ao convencimento e convicção a respeito das afirmações, e 

não mais permanece o Juiz no campo da verossimilhança, ante a tenuidade da linha que os 

cerca. 

 

Assim, para referido autor, esta é a razão pela qual não se mostra possível conceder a 

tutela antecipada a qualquer tempo no processo, uma vez que, “após o esgotamento da 

atividade instrutória, da produção de todas as provas requeridas pelas partes e deferidas pelo 

juiz, o pronunciamento não se cifrará a juízo de verossimilhança, e, sim, se convolará em 

juízo de certeza.”143 

 

iv) Fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação – Periculum in mora - ou 

abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório 

 

                                                           
142 São as precisas lições de Araken de Assis: A verossimilhança exigida no dispositivo se cinge ao juízo de 

simples plausibilidade do direito alegado em relação à parte adversa. Isto significa que o juiz proverá com base 

em cognição sumária. Como explica Ovídio A. Batista da Silva, se o direito se apresenta como uma evidência 

indiscutível, la resposta jurisdicional não deverá ser mais a tutela de simples segurança, mas alguma forma de 

tutela definitiva e satisfativa.” (ASSIS, Araken de. Antecipação de tutela in WAMBIER, Thereza Arruda Alvim. 

(Coord.) Aspectos polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 25). 

No mesmo sentido, conferir DIDIER JUNIOR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de 

Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada 

e antecipação dos efeitos da tutela. 6. ed. rev. e atual. Bahia: JusPodium, V. 2, 2011. p. 500. 

143 ASSIS, Araken de. Antecipação de tutela in WAMBIER, Thereza Arruda Alvim. (Coord.) Aspectos 

polêmicos da antecipação de tutela. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 25 
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Inicialmente, importante destacar que o requisito em referência não diz respeito, 

propriamente, à uma tutela de urgência. 

 

Isto porque a apuração de sua aplicabilidade independe da urgência da tutela 

requerida, ela é realizada de forma mais objetiva: basta que se esteja diante de um abuso de 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.  

 

Assim, será trazido à colação, os entendimentos que cercam o requisito de 

demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, para, 

posteriormente, apresentar os entendimentos que cercam a hipótese de abuso no direito de 

defesa ou manifesto propósito protelatório. 

 

No que pertine à demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, que deve 

ser realizada pelo autor da demanda, importante anotar que, mais uma vez, o legislador 

apresentou conceitos vagos, indeterminados, de modo a dificultar a definição precisa de seu 

conteúdo, relegando à flexibilidade do Magistrado a interpretação acerca do que este 

considera como demonstração do quanto exigido. 

 

Irreparável é tudo aquilo que é irremediável, irrecuperável. Todo dano material, a 

princípio, pode ser reparado, diversamente do dano moral, o qual detém característica de 

irreparabilidade. 

 

João Batista Lopes144, neste ponto, traz em seus estudos a diferença entre 

irreparabilidade absoluta e irreparabilidade relativa. 

 

Para ele, irreparabilidade absoluta “se dá quando a indenização se mostra inidônea 

para satisfazer plenamente a vítima: por exemplo, a destruição de uma obra de arte não pode 

ser reparada por indenização.  

 

                                                           
144 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 71 
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Por sua vez, irreparabilidade relativa “ocorre quando a indenização, não logrando 

embora o retorno ao status quo ante, é capaz de recompor o patrimônio da vítima: por 

exemplo, indenização por danos causados em plantações.” 

 

Porém, como se observa da redação do referenciado dispositivo, o legislador permite, 

ainda que não demonstrada a irreparabilidade do dano que se periga, seja concedida 

antecipação de tutela quando este for, embora não irreparável, de difícil reparação. 

 

Todavia, novamente se encontra vago e indeterminado o conceito apresentado pelo 

legislador a este respeito, de modo que, novamente, caberá ao seu aplicador a análise 

interpretativa do caso em consonância com o requisito ora estudado, guiando-se por sua 

experiência, bom senso e equidade. 

 

Em conjugação com as normas legais que dispõem acerca das medidas cautelares, 

acima já retratadas, podemos notar que o fundado receio de dano irreparável e de difícil 

reparação assemelha-se à expressão constante do artigo 798 do CPC, ao referir-se a “lesão 

grave e de difícil reparação”. 

 

Dessa forma, concluímos que ambos referem-se à necessidade de demonstração da 

existência de um risco que, caso não concedida a medida de urgência, não mais possa vir a ser 

reparado ou sua reparação seja flagrantemente difícil de se realizar. 

 

Outrossim, o legislador previu, alternativamente à demonstração do dano irreparável 

ou de difícil reparação, a possibilidade de concessão de tutela antecipada nos casos em que 

ficar demonstrado o abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

 

É o que, doutrinariamente, denomina-se de tutela antecipada punitiva. 
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A esse respeito, interessante análise realiza João Batista Lopes145, em seus 

ensinamentos, os quais seguem transcritos, com a devida vênia pela relevância das 

colocações: 

 

O conceito de abuso de direito apresenta, na doutrina, panorama de grandes 

contrastes. 

[...] 

Autores há que negam a validade da teoria do abuso de direito, tida ela como 

contraditória porque o direito termina onde se inicia o abuso e não pode haver abuso 

de direito, porque o mesmo ato não pode ser, ao mesmo tempo, conforme e contrário 

ao direito. 

Outros procuram situá-la no espírito de emulação, posição repelida pela doutrina mais 

autorizada. Outras propostas tentam fundar a teoria na culpa ou dolo e no desvio ou 

excesso de poder. Autores mais modernos defendem o critério da normalidade no 

exercício do direito, considerando-o abusivo quando se revestir de caráter egoístico e 

anti-social. 

 

Hodiernamente, na doutrina brasileira, entende-se por abuso do direito de defesa 

aquela atuação do réu calcada no exercício anormal do direito, apresentando suas alegações, 

peças e manifestações de forma egoística, com intenção de prejudicar o regular andamento do 

feito e, assim, o autor. Registre-se, por oportuno, que a caracterização do abuso do direito de 

defesa não exige seja realizado de forma dolosa pelo réu, bastando sua verificação 

processualmente considerada. 

 

Muito embora prevaleça a idéia de que o abuso do direito de defesa consiste no 

egoísmo do réu quando apresenta manifestações desnecessárias, é certo que ela mesma pode 

encontrar obstáculo ao quanto disposto e preservado na constituição federal. 

 

                                                           
145 LOPES, João Batista. A tutela antecipada no processo civil brasileiro: de acordo com a lei n. 10.444/2002. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 73 
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Isso porque, a teor do artigo 5º, inciso LV da Carta Maior, a todos é assegurada 

ampla defesa, contemplando, assim, o direito do réu de manifestar-se em sua defesa quando 

entender pertinente: 

 

Entretanto, deve-se ter em mente que não é qualquer modalidade de defesa que 

permite-se ao réu praticar sem que fique caracterizado o abuso. O conceito de ampla defesa 

não contempla a possibilidade de defesa ilimitada, mas sim de defesa adequada à natureza do 

processo na qual se insere. 

 

Mais uma vez, relega-se ao Magistrado a tarefa de analisar e examinar cada caso a 

fim de detectar se, de fato, trata-se de abuso de defesa pelo réu ou se o excesso por parte do 

mesmo pode ser considerado erro escusável ou, até mesmo, inexperiência do advogado da 

causa. 

 

Neste contexto, a sensibilidade do julgador se demonstra de fundamental 

importância. 

 

Nesta seara, importante distinção se faz necessária. Abuso do direito de defesa difere 

de litigância de má-fé. 

 

Caracteriza má-fé o litigante que agir em conformidade com os termos dispostos no 

artigo 17 do CPC146 

 

De fato, podem ocorrer hipóteses em que a antecipação da tutela baseada no abuso 

do direito de defesa encontre sustentáculo em alguns dos elementos elencados no referido 

artigo, como, por exemplo, no inciso I in fine (deduzir pretensão ou defesa contra [...] ou fato 

incontroverso), no inciso IV (opuser resistência injustificada ao andamento do processo) e no 

inciso VI (provocar incidentes manifestamente infundados).. 

                                                           
146 CPC. Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório 
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Todavia, tal não significa que as hipóteses previstas no artigo 17 em questão 

“possam servir de guia para a compreensão da tutela antecipatória fundada em abuso de 

direito de defesa.”147 

 

Ainda, ressalte-se que a simples interposição de todos os recursos previstos em lei 

não pode ser tida como abuso do direito de defesa, precisamente em decorrência da garantia 

constitucional insculpida no inciso LV do artigo 5º acima destacado. 

 

Verifica-se, pois, que a antecipação de tutela possui efeito de desestímulo às defesas 

abusivas pelo réu, servindo como meio pedagógico frente a tais atitudes. 

 

Tal previsão legal, ainda, tem por objetivo “evitar que a administração da justiça seja 

atingida pelo custo do processo abusivo.”148 

 

Ademais, como bem ressalta Marinoni, a demora no deslinde de um processo pode, 

inclusive, afetar a qualidade do serviço do Juiz, uma vez que, em havendo grande lapso de 

tempo entre um ato e outro no curso da demanda, a declaração do Magistrado pode vir a ser 

comprometida diante da falibilidade da memória humana em relação a fatos muito antes já 

investigados. 

 

O mesmo vale para o precitado propósito protelatório do réu. Para que fique 

caracterizado este propósito, é preciso que tal denote-se patente, incontroverso, como ocorre 

nas hipóteses em que o réu insistentemente apresenta petições na busca de rediscutir matérias 

preclusas, para as quais não há mais oportunidade de se manifestar, já tendo sido as mesmas 

expostas nos autos. 

 

                                                           
147 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte incontroversa da 

demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: RT, 

2002. P. 27 
148 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória e julgamento antecipado: Parte incontroversa da 

demanda. 5. ed., rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: RT, 

2002. P. 29 
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Frise-se, ademais, que a análise a estes requisitos é objetiva, não se aferindo a 

ocorrência de dolo, ou não, no animus do réu. 

 

Estes requisitos, tratados no presente tópico, deixam ainda mais claro o propósito das 

medidas de urgência, em especial da tutela antecipada. Tudo o quanto ora discorrido 

demonstra que a antecipação da tutela tem por objetivo a efetividade do processo e, assim, 

busca impedir ou reduzir a demora na prestação jurisdicional, permitindo ao autor, diante da 

possibilidade de o réu apresentar defesas e manifestações inconsistentes, bem como diante da 

provável vitória do autor, seja a este concedido, antecipadamente, os efeitos da tutela que 

permeia. 

 

v) Inexistência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da sentença antecipados – A 

possibilidade de reversibilidade 

 

Pode ser considerado como requisito para concessão da tutela antecipada o fato de 

que os efeitos da decisão que antecipa o direito almejado149 não podem ser irreversíveis, ou 

seja, em outras palavras, deve ser possível que o direito antecipado retorne ao seu status quo. 

 

O §2º do artigo 273 do Código de Processo Civil prevê, assim, que a providência 

antecipada deve ser possível de ser revertida, sob pena de não ser deferida a antecipação da 

tutela. 

 

Sob a ótica da estrita reversibilidade, podemos realizar interessante análise. 

 

Há quem sustente, a nosso ver com razão, que a tutela antecipada não pode ser 

indeferida ante a simples constatação do risco de o provimento jurisdicional tornar-se 

irreversível; ou seja, o indeferimento da tutela antecipada não pode basear-se apenas na 

impossibilidade de reversão do quanto adiantado. 

 

                                                           
149 Indagando o que não pode ser irreversível, se o provimento antecipado ou se os efeitos decorrentes de tal 

provimento, conferir AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Tutela antecipatória: enfoque em ações declaratórias e 

constitutivas. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 112. 
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É preciso que o Magistrado analise ponderadamente cada requerimento de 

antecipação em consonância com a urgência afirmada pela parte. 

 

Até porque, se considerada em sua perspectiva ontológica, a exigência realizada pelo 

citado dispositivo possibilidade de reversão da medida acabaria por afastar a execução 

definitiva de qualquer sentença antes de transcorrido o prazo da ação rescisória. 

 

De acordo com o texto da tutela antecipada, esta não pode ser irreversível. Seguindo 

esta lógica, a sentença, para que pudesse ser executada, também não poderia ser reversível. 

Todavia, somente após o decurso do prazo prescricional da ação rescisória é que se pode 

afirmar que a sentença não é mais reversível. 

 

Ora, assim considerando, antes do decurso do prazo prescricional, não poderia a 

sentença ser executada. Porém, não é esta a determinação legal. 

 

Se for irreversível o efeito, a tutela antecipada não pode ser deferida. Sendo 

reversível, pode a mesma ser deferida. Exatamente o contrário do que se verifica das demais 

decisões. 

 

Dessa forma, esta corrente doutrinária entende pela possibilidade da antecipação dos 

efeitos da tutela, em casos excepcionais, mesmo quando ela for irreversível.150 

 

Afora a justificativa apresentada pela corrente doutrina acima destacada, entendemos 

que é possível ao Juiz deferir antecipação de tutela mesmo quando os seus efeitos não possam 

vir a ser revertidos acaso o requerente da antecipação pereça em seu direito quando da análise 

exauriente realizada na demanda. 

 

                                                           
150 Neste sentido: ALVIM, J.E. Carreira. Tutela antecipada na reforma processual. p. 97 e SILVA, Ovídio A. 

Baptista da. A antecipação da tutela na recente reforma processual. In Reforma do Código de Processo Civil, p. 

142 Apud AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Tutela antecipatória: enfoque em ações declaratórias e 

constitutivas. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 116 



102 

 

Exemplo disso é, ante a urgência constatada e a necessidade de tutela ao bem jurídico 

maior, o direito à vida, o Juiz, em sede de tutela antecipada, defere a amputação da perna de 

um paciente. Ora, a providência, quando tomada, é irreversível, mas, apesar disso, deve ser 

deferida para que se tutele a vida do paciente.149 

 

Em sentido contrário, há a corrente que entende que deve-se seguir fielmente as 

exigências contidas na legislação, sob pena de cair-se no vazio e na discricionariedade, 

recorrendo-se, ainda, ao argumento de que não podem ser deferidas medidas irreversíveis sem 

o pleno contraditório e ampla defesa.151 

 

Entendemos que a irreversibilidade não pode ser considerada como uma exigência 

fechada, instransponível, rígida; há de haver certa flexibilização deste requisito, a depender do 

direito a ser tutelado e da urgência do provimento a ser antecipado. 

 

5.3. Medidas Liminares 

 

Embora adotadas por parte da Doutrina como se tutela antecipada fosse, cumpre-se 

salientar as diferenças essências entre as duas, bem assim entre estas e a medida cautelar, para 

que não pairem dúvidas e não se confundam os institutos. 

 

Liminar, em seu sentido literal, significa aquilo que é prévio, que se situa no início, 

na porta de algo. 

 

Em se tratando de direito processual civil, liminar pode ser conceituada como sendo 

uma medida processual, cuja concessão é facultada ao Juiz da demanda, a qual permite que ao 

requerente seja concedido o direito almejado, antes mesmo de que seja dada a oportunidade 

da parte contrária de se manifestar a respeito da matéria, quando vislumbrada a necessidade 

de assim proceder diante de uma urgência alegada e diante da possibilidade de ocorrência de 

                                                           
151 BELLINETTI, Luiz Fernando. Irreversibilidade do provimento antecipado. In Aspectos Polêmicos da 

antecipação de tutela. Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 997. pp. 260-

261 Apud AMARAL, Júlio Ricardo de Paula. Tutela antecipatória: enfoque em ações declaratórias e 

constitutivas. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 121. 
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danos ao requerente caso assim não ocorra inicialmente. Isto sempre com vistas a evitar que o 

decurso do tempo de um processo regular traga prejuízos à parte. 

 

Também reconhecidas como tutelas de urgências satisfativas autônomas152, as 

liminares diferem-se das medidas cautelares pela desnecessidade de ajuizamento de demanda 

principal, bastando por si mesmas; por sua vez, diferem-se das tutelas antecipadas na medida 

em que não necessitam, como estas, que sejam confirmadas por uma sentença. 

 

Quer dizer, as liminares, muitas vezes, produzem efeitos fáticos imediatos e 

irreversíveis, sendo calcadas no poder geral de cautela, inserto no artigo 798 do CPC. 

 

As medidas liminares, como já dito anteriormente, podem possuir natureza cautelar, 

quando concedidas para o fim de assegurar o resultado do provimento jurisdicional final, ou 

podem deter natureza satisfativa, quando concedidas para o fim de concessão do próprio 

direito material buscado, do próprio provimento jurisdicional final almejado, de modo a 

satisfazer, inicialmente, a pretensão autoral. 

 

As medidas liminares, por sua vez, não são propriamente antecipação de tutela. 

Estas, conforme referido em item próprio, podem ser deferidas em sede liminar, antes da 

oitiva da parte contrária. Em outras palavras, liminar refere-se ao momento da concessão da 

medida. 

 

Diversamente da antecipação de tutela, as medidas liminares podem ser concedidas 

ex officio pelo Magistrado, diante do poder geral de cautela previsto nos artigos 461, 798, 799 

e 804, ambos do CPC153. 

                                                           
152 MEDINA, José Miguel Garcia. CPC: Código de Processo Civil comentado, com remissões e notas 

comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. P. 896 

153 Nesse sentido, são as lições de Reis Friede, nas quais verificamos que “medida liminar també pode ser 

conceituada, de forma complementar, como autêntico provimento jurisdicional de cunho binário administrativo-

cautelar, fundado no poder discricionário do juiz e admitido sempre que se destaquem relevantes e urgentes os 

fundamentos do pedido, em mira do qual estará o ato ou omissão capaz de baldar o pronunciamento judicial 

definitivo que reconheça, afinal, o direito do impetrante no mandado de segurança, ou do autor na ação popular e 

na ação civil pública, entre outras. Constitui, portanto, a medida liminar, em efetiva provisão judicial obrigatória, 
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As medidas liminares, outrossim, podem se referir ao pedido final da demanda, assim 

como as tutelas antecipadas, mas, também, podem se referir a pedido diverso, cuja concessão 

se verifique necessária no curso da demanda, apesar de com aquele guardar relação. 

 

5.3.1. Requisitos 

 

As medidas liminares, assim como as medidas cautelares e as tutelas antecipadas, 

necessitam, para serem concedidas, da observância de dois requisitos: fumus boni iuris e 

periculum in mora. 

 

Tendo em vista a ampla discussão realizada acerca da conceituação desses dois 

institutos quando da análise da demais medida de urgência realizada neste estudo, denotam-se 

dispensáveis maiores colocações. 

 

6. DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL 

 

Após a profunda análise realizada neste trabalho acerca das generalidades das 

medidas de urgência no processo civil brasileiro, neste capítulo serão abordadas as 

particularidades de cada uma delas em sede de recursos. 

 

Inicialmente, porém, cumpre-nos destacar algumas questões gerais a respeito dos 

recursos para, em seguida, tendo-se em mente as lições apresentadas, delimitar o tema que 

cerca cada modalidade de medida de urgência. 

 

6.1. Teoria Geral dos Recursos 

 

                                                                                                                                                                                     
se comprovado estiver que os efeitos imediatos do ato impugnado – ou da omissão, caracterizadora de outra 

lesão de direito líquido e certo ou equivalente – ameaçam frustrar os objetivos da própria ação mandamental, 

popular, civil pública, entre outras ações que expressamente admitem esta forma sui generis de provimento 

cautelar.” () 
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Com o intuito de situarmos a matéria do presente estudo, importante, primeiramente, 

destacar as principais considerações acerca dos meios impugnativos das decisões previstos no 

sistema processual brasileiro, de forma a pontuar com mais precisão a questão da urgência na 

concessão de tutelas em sede recursal.  

 

Pela análise da práxis processual, é possível verificar que os recursos surgiram no 

seio da sociedade como meio para permitir ao jurisdicionado, inconformado com a decisão de 

sua causa, que contra ela se insurgisse na busca pelo seu afastamento e por uma nova decisão 

que atendesse aos seus interesses particulares. 

 

A idéia de recurso traz consigo o ideal de direito ao processo adequado, uma das 

garantias mínimas inerente do direito de ação, este decorrente do princípio do devido processo 

legal, já esgotado no item 4.2.4 deste trabalho. 

 

De outra monta, José Miguel Garcia Medina apresenta interessante concepção acerca 

da origem do recurso: a busca da atividade jurisdicional por um resultado idealmente perfeito 

na medida em que permite a revisão das decisões como forma de controle dos atos ante a 

falibilidade dos Magistrados.154 

 

Recurso, então, pode ser definido como o meio processual apto e idôneo a ensejar a 

modificação da decisão da qual se insurge a parte que o apresenta, quer pela sua reforma ou 

pela sua invalidação, quer pela sua integração, podendo, ainda, prestar-se para obtenção de 

esclarecimentos sobre o decisium impugnado155. 

                                                           
154 MEDINA, José Miguel Garcia. CPC: Código de Processo Civil comentado, com remissões e notas 

comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 514. 

155 Em suas lições, Vicente Greco Filho, mencionando Barbosa Moreira, define recurso como sendo “ [...] o 

remédio voluntário e idôneo [...]” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 

Forense: 1981. v. 5. p. 265 e MOREIRA, José Carlos Barbosa. Juízo de Admissibilidade no sistema dos recursos 

cíveis. p. 25 apud GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro: atos processuais a recursos e 

processos nos tribunais. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 293). Com a devida vênia, ousamos 

discordar da definição apresentada. A discordância reside no termo voluntário apresentado pelo eminente 

doutrinador. Isto porque, ainda existe no sistema processual atual a figura do reexame necessário, definido no 

artigo 475 do CPC. Esta modalidade de recorribilidade de decisões proferidas em desfavor da Fazenda Pública é 
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Na esteira da definição de recurso, a idoneidade mencionada reside na necessidade 

de o meio recursal apresentado ser idôneo para obtenção do resultado almejado, ou seja, ante 

as diversas figuras recursais disponibilizadas no ordenamento jurídico brasileiro, é preciso 

que exista o tipo de recurso determinado para aquela decisão que se impugna, sob pena de 

inidoneidade do meio recursal. 

 

Ressalte-se que o recurso apresentado deve estar adequado ao tipo de decisão 

proferida e à forma exigida em lei, devendo ser observado, outrossim, que apenas um recurso 

deve ser manejado em cada tipo de decisão.156 

 

Importante ressaltar que o recurso deve ser apresentado dentro do mesmo processo 

no qual a decisão impugnada fora proferida, visando a não rediscussão da lide. 

 

                                                                                                                                                                                     
obrigatória nas hipóteses em que a condenação supera 60 (sessenta) salários mínimos. Quer dizer, o reexame 

necessário, muito embora o legislador não o tenha classificado como recurso em seu sentido ontológico, serve 

para os mesmos fins que os recursos típicos expressamente definidos na lei. Ademais o reexame necessário 

independe da vontade das partes, ou seja, não é voluntário: ele é obrigatório, bastando apenas que seja 

verificada uma condenação contra a Fazenda Pública em valor superior ao patamar estabelecido na lei. A 

justificativa apresentada por GRECO FILHO acerca de sua concordância com a definição de Barbosa Moreira é 

a de que não mais existe a figura da apelação de ofício, substituída pelo reexame necessário, razão pela qual não 

pode ser o reexame necessário considerado um recurso, não sendo abrangido, assim, pela definição apresentada. 

Ora, s.m.j., como bem afirmado pelo doutrinador, o termo ‘reexame necessário” substituiu ‘apelação de ofício’, 

a qual consistia no encaminhamento dos autos, pelo Magistrado, à instância superior, independentemente de 

requerimento ou manifestação das partes, nas situações previstas na lei e para o fim de cumprimento do duplo 

grau de jurisdição. Porém, acreditamos que a mera alteração da denominação da figura processual não altera a 

sua natureza de recurso propriamente dito: sendo um meio apto a promover a modificação do decisium, recurso 

é, independente do nome que a ele se dá. Assim, sendo o reexame necessário uma figura recursal por seus 

próprios fins e que não apresenta a característica da voluntariedade, é que discordamos da definição 

generalista apresentada. 

156 Podemos encontrar estas imposições no denominado cabimento realizado em sede de admissibilidade recursal 

e no princípio da unirrecorribilidade das decisões. O cabimento é a adequação do recurso em confronto com a 

decisão, ou seja, consiste no contorno jurídico entre a decisão desfavorável e o recurso já previsto em lei. A 

unirrecorribilidade consiste na idéia de que, em tese, há apenas um recurso para cada tipo de decisão. 
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Ou seja, apresentando o recurso nos mesmos autos, por imposição legal, a parte não 

renova a demanda, quer dizer, a lide permanece a mesma e os atos já praticados e as decisões 

anteriores merecem ser respeitadas e aproveitadas. 

 

Ora, caso assim não fosse, o recurso, se apresentado fora dos autos, outra coisa não 

seria se não uma nova ação, hipótese em que poderiam haver diversos conflitos de decisões, 

arruinando a soberania das decisões já prolatadas anteriormente acerca do mesmo litígio, 

porém em autos diversos.157 

 

Em regra, os recursos são dirigidos ao Tribunal da instância superior, como é o caso 

da Apelação (artigo 513 do CPC), Agravo Retido (artigo 522 do CPC), Agravo de 

Instrumento (artigo 524 do CPC), Recurso Especial e Recurso Extraordinário (artigos 541 e 

ss. do CPC) e Embargos Infringentes do artigo 530 do CPC. 

 

Todavia, podem ser dirigidos ao próprio órgão prolator da decisão, nas hipóteses de 

Embargos de Declaração (artigo 535 do CPC) e Embargos Infringentes previstos na Lei das 

Execuções Fiscais, n.º 6.830/80 (artigo 34 da referida lei). 

 

Para recorrer-se da decisão, o recorrente deve deter legitimidade jurídica para tanto. 

Assim, os recursos podem ser manejados pela parte, pelo terceiro interessado e pelo 

Ministério Público, sendo vedado o recurso de ofício.158 

 

A possibilidade de recorrer de uma decisão, assegura, ainda, o duplo grau de 

jurisdição. 

 

                                                           
157 A este respeito, ao apresentar as diferenças entre recursos e ações como meios impugnativos de decisões, no 

sentido da propositura de nova demanda, interessante análise é realizada por GRECO FILHO, Vicente. Direito 

Processual Civil Brasileiro: atos processuais a recursos e processos nos tribunais. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 294. 

158 Aqui, remetemos ao quanto estudado em relação ao reexame necessário, conforme nota de rodapé n.º 154 

deste trabalho. 
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Os recursos podem deter finalidades distintas. Eles podem se prestar à anulação ou 

reforma de um julgado, à integração ou aclaramento dos termos da decisão guerreada, 

conforme será pormenorizadamente analisado a seguir. 

 

Importante trazer para análise as decisões passíveis de interposição de recursos, bem 

como os meios recursais próprios, com o fito de inserir as medidas de urgência, tema central 

deste trabalho, à esfera recursal e proceder ao exame de suas particularidades. 

 

6.2. O Sistema Recursal Brasileiro – As Decisões Passíveis de Recurso e sua 

fundamentação - Dos Meios Recursais Próprios e seus Efeitos 

 

A fundamentação das decisões159 revela-se de primordial importância para o tema 

ora enfatizado. Isso porque é o fundamento da decisão que será atacado pela via recursal 

própria, ante sua coisa julgada. 

 

O sistema recursal brasileiro prevê a possibilidade da parte interessada recorrer-se da 

decisão pelo meio que lhe é próprio, conforme definido em lei, e ante a natureza da decisão 

proferida. 

 

Assim, a partir do artigo 496 do CPC, o legislador ordinário apresenta o rol dos 

recursos cabíveis. 

 

Cada recurso previsto no dispositivo em questão possui correlação com a natureza da 

decisão contra a qual pode ser apresentado. 

 

Assim, temos que a cada decisão, é cabível um recurso tipificado no CPC, cuja 

correspondência deverá ser apurada na fase de admissibilidade recursal a ser realizada pelo 

órgão competente.160 

                                                           
159 Sobre esta conceituação, consultar o item 4.2.10. Princípio da Motivação das Decisões Judiciais deste 

trabalho. 

160 A esse respeito: “Falta o requisito do cabimento quando a parte interpõe recurso contra pronunciamento 

irrecorrível, bem como quando interpõe recurso inadequado.” (MEDINA, José Miguel Garcia. CPC: Código de 
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Para encontrar a exata correlação entre a natureza da decisão e o recurso a ela 

cabível, o CPC expressamente previu em seus artigos qual o recurso cabível contra qual tipo 

de decisão. 

 

Dessa forma, podemos encontrar que, contra a sentença, cabível é a apelação (artigo 

513 do CPC); contra decisão interlocutória, cabível é o agravo (artigo 522 do CPC); em face 

de acordão, são cabíveis os Recursos Especial e/ou Extraordinário, a depender da matéria que 

se pretende discutir (conforme artigo 541 do CPC), Ordinários, nas hipóteses que apresenta 

(artigo 539 do CPC), bem como Embargos Infringentes, na hipótese de decisão não unânime 

(artigo 532 do CPC) e Embargos de Divergência, em sede de Recurso Especial e 

Extraordinário (artigo 496, VIII do CPC). 

 

Contra despachos, não é cabível qualquer recurso (artigo 504 do CPC). 

 

Ainda, devemos salientar que o CPC apresenta o recurso dos Embargos de 

Declaração que pode ser oposto em face de qualquer decisão (exceto despachos), bastando 

que nela se verifique omissão, contradição ou obscuridade em seus termos, com o fim 

precípuo de esclarecer o que o Magistrado pretendeu efetivamente. (Artigo 535 do CPC). 

 

Interessante questionamento poderia ser feito pelos mais desavisados acerca do tipo 

recursal cabível em face de decisão que indefere medida cautelar preparatória. 

 

Surgiriam posições que afirmariam ser devida a interposição de agravo, por 

considerar esta uma decisão interlocutória, porquanto não diz respeito ao mérito da demanda e 

não põe fim ao conflito de interesses. 

 

Todavia, em rápida passada aos termos do artigo 162, parágrafo segundo, do CPC, 

seríamos capazes de notar que a decisão interlocutória resolve questão incidente. Ora, se a 

                                                                                                                                                                                     
Processo Civil comentado, com remissões e notas comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011. p. 517.) 
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lide se encerrar diante da decisão de indeferimento da medida, temos que esta detém natureza 

de sentença, haja vista por fim à discussão entre as partes. 

 

Frise-se, então, que da decisão que indefere o procedimento cautelar apresentado de 

modo preparatório, por encerrar o processo, mesmo sem análise do mérito da causa – já que 

este seria tratada nos autos do processo principal – o recurso cabível é o da apelação161. 

 

Ademais, reforça essa idéia o fato de que a decisão da medida cautelar é diversa 

daquela a ser proferida quando da análise do mérito da demanda principal, de modo que, ante 

a independência de cada processo, a decisão que a encerra é atacável pela via da apelação. 

 

Ainda, em sede de medidas cautelares, frise-se que as decisões proferidas a respeito 

do pleito, concedendo-o in limine litis ou autorizando provimentos incidentalmente requeridos 

ou, ainda, conferida de ofício incidentalmente à demanda principal, são atacáveis pela via do 

agravo, pelas suas naturezas de decisões interlocutórias, porquanto não decidem o mérito da 

demanda principal.  

 

Ainda, saliente-se que das decisões proferidas em sede de medidas cautelares, 

perfeitamente cabíveis se mostram os embargos de declaração, os recurso extraordinário e o 

recurso especial. 

 

Igualmente importante para o presente estudo é a menção acerca dos efeitos em que 

os recursos podem ser recebidos (devolutivo, suspensivo ou ativo), o que justificaria, ou não, 

a necessidade de apresentação de medidas de urgência em sede recursal162. 

 

                                                           
161 É o que obtém da inteligência do artigo 520, IV, do CPC, quando menciona que a apelação será recebida 

apenas no efeito devolutivo “quando interposta de sentença que decidir o processo cautelar.” 

162 Araken de Assis apresenta 04 efeitos passíveis de serem aplicados aos recursos: efeito obstativo, efeito 

devolutivo, efeito suspensivo, efeito substitutivo. Todavia, por não corresponder à maioria da doutrina, será 

adotado o entendimento que classifica os efeitos em devolutivo, suspensivo e ativo. (ASSIS, Araken. Manual 

dos Recursos. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. pp. 220-265). 
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O efeito devolutivo encontra-se expresso no artigo 515 do CPC. É possível afirmar 

que todos os recursos exibem efeito devolutivo. Essa afirmativa encontra ressonância no 

conceito de efeito devolutivo, senão vejamos. 

 

Dizer que um recurso possui efeito devolutivo é dizer que ao Tribunal são devolvidas 

todas as matérias, decididas ou não, apreciadas pela instância anterior. 

 

O efeito devolutivo justifica-se pela necessidade de ampliação dos termos e pedidos 

expressos no recurso, a fim de permitir o reexame de toda a causa pelo órgão colegiado, 

possibilitando, assim, o reexame das matérias e da decisão, na busca pelo acerto do 

provimento jurisdicional ao jurisdicionado163. 

 

O efeito suspensivo, por sua vez, se denota de importância singular para o tema em 

estudo. 

 

Entende-se por suspensivo o efeito conferido pelo recurso que impede a produção 

dos efeitos do provimento recorrido, suspendendo-o para todos os fins até decisão recursal. 

 

A razão de ser do efeito suspensivo está na segurança jurídica sempre esperada pelos 

jurisdicionados.  

 

A qualidade de efeito suspensivo do recurso é regra, sendo sua não suspensão a 

exceção. É o que pode ser extraído da inteligência do artigo 497 do CPC. 

 

Todavia, conforme já salientamos, sendo o efeito suspensivo a regra, de se considerar 

que, mesmo silente a lei, todos os recursos são dotados de efeito suspensivo, com exceção 

daqueles previstos em lei. 

 

                                                           
163 Juntamente com o efeito devolutivo, encontramos na doutrina a menção ao efeito translativo dos recursos. 

Este refere-se à reunião de todas as questões passíveis de conhecimento de ofício pelo órgão ad quem, porquanto 

não suscetíveis à preclusão. Dessa forma, o efeito translativo englobaria as questões apresentas e discutidas na 

demanda e questões de ordem pública mesmo que não suscitadas pelas partes. 
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Assim, apesar do silêncio da lei, podemos assumir que os embargos infringentes, os 

embargos de declaração, o recurso ordinário e os embargos de divergência têm efeito 

suspensivo. A apelação, em regra, pode ter efeito suspensivo, mas este, excepcionalmente, 

pode ser afastado. 

 

Em contrapartida, temos que os agravos, o recurso especial e o recurso 

extraordinário, não possuem efeito suspensivo, conforme artigos 497 e 542, parágrafo 2º, 

ambos do CPC, respectivamente. 

 

Mencionamos ser de importância ímpar para o presente estudo o efeito suspensivo na 

medida em que é por meio dele que as medidas de urgência, quando apresentadas em sede de 

recursos, poderão tomar efeito. 

 

Não havendo a possibilidade de suspender os efeitos da decisão guerreada, não 

haveria a possibilidade de serem apresentadas medidas de urgência nesta seara, porquanto 

seriam as mesmas inúteis. 

 

Por fim, cabe-nos analisar a figura do efeito ativo encontrada como qualidade de 

alguns recursos. 

 

O efeito ativo nada mais é que a possibilidade de o relator do recurso, ao recebe-lo, 

suspender os efeitos da decisão recorrida (efeito suspensivo) e, ainda, reformar a decisão para 

conceder a medida urgente que a instância a quo tenha indeferido. 

 

Dado este plus ao efeito suspensivo, há quem denomine esta ação como efeito 

suspensivo ativo. 

 

Isso importa em reconhecer que o Magistrado ad quem exerce uma posição ativa em 

relação aos pedidos recursais, afastando o indeferimento do pleito realizado pela instância a 

quo e concedendo-o ao jurisdicionado. 
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Nesta seara, importante questão se apresenta: Para que seja concedido o efeito ativo 

nos recursos, deve a peça contemplar todas os requisitos previstos no CPC ou, diante da 

devolução de toda a matéria (efeito devolutivo), tal se denota desnecessário? 

 

Entendemos que a resposta seja no sentido da necessidade de serem comprovados 

todos os requisitos indispensáveis à medida de urgência que se busca. Todavia, analisaremos 

com mais vagar esta questão nos tópicos seguintes. 

 

No que concerne aos recursos que permitem o requerimento de medidas de urgência, 

admitidos no primeiro grau de jurisdição, temos que a apelação 

 

Todos os pontos até o momento tratados no presente estudo revelam as 

características e desafios das medidas de urgência. A partir do tópico seguinte, pois, a fim de 

não prolongar demasiadamente, serão destacadas as particularidades que envolvem tais 

medidas quando requeridas na fase recursal. 

 

6.3. As Medidas cautelares nos Tribunais 

 

Interessante anotar que as medidas de urgência, quando requeridas em sede recursal, 

assim o são tendo em vista que a constatação da urgência somente se dera à esta época, 

motivo pelo qual não poderia o órgão jurisdicional impedir o pleito neste momento 

processual: a urgência não tem hora para surgir.  

 

As medidas cautelares, como já analisado nos tópicos precedentes, a depender da 

natureza e do momento em que são proferidas as decisões, desafiam a interposição de agravo 

de instrumento ou apelação. 

 

A admissão das medidas cautelares em sede recursal não é ponto controvertido, ante 

a redação do artigo 800, parágrafo único, do CPC, o qual expressamente aponta a 

competência da instância recursal no momento em que for interposto o recurso da decisão na 

ação principal. 
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A exceção apontada pela legislação quanto à competência da instância ad quem para 

conhecimento das medidas cautelares apresentadas em fase de recurso é o caso do pedido de 

alimentos provisionais, conforme artigo 853 do CPC. 

 

Interessante análise merece ser realizada quando a parte recorre-se, em sede de 

recurso, da medida cautelar como sucedâneo recursal para fins de suspender os efeitos da 

decisão impugnada por recursos especial e extraordinário e que ainda não tenham sido objeto 

do juízo de admissibilidade recursal. 

 

A admissão deste sucedâneo, que ora se questiona sua legitimidade, encontra 

sustentação nas súmulas 634 e 635 do STF.164 

 

Dessa forma, o Tribunal de origem será o responsável pela análise da medida 

cautelar, independente da realização do juízo de admissão recursal, podendo conferir à 

decisão a suspensão pleiteada nos casos em vislumbrar os requisitos legais autorizadores.165 

 

Assim, somente seria considerada competência dos órgãos Superiores (STJ e STF) a 

medida cautelar apresentada após a admissibilidade dos recursos Especial e/ou Extraordinário. 

 

Aliás, data venia, caso assim não fosse (caso as medidas cautelares, ainda que 

requeridas perante o juízo da ação principal, pudessem ser julgadas em juízo diverso – de 

hierarquia superior), estar-se-ia malferindo o Princípio da Indeclinabilidade (ou da 

inafastabilidade da jurisdição), constitucionalmente previsto no art. 5º, XXXV, da CF, pois o 

juízo competente poderia se esquivar de julgar os feitos dos quais é competente para tal 

(bastando que, para tanto, julgue apenas a demanda principal.) 

 

                                                           
164 STF. “Súmula 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito 

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

“Súmula 635. Cabe ao presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso 

extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” 

165 Em sentido contrário, conferir: ATJ, MC n.º 13.662/RJ. 3ª T., Rel. Min. Massami Uyeda. J. 02.12.2008. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=634.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=635.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Também, interessa apontar que, mesmo nos casos de inadmissibilidade do recurso 

extraordinário ou especial pelo Tribunal de origem, é possível, em casos excepcionais, atribuir 

efeito suspensivo a decisão por meio de medida cautelar.166 

 

Outra questão relevante a ser analisada refere-se aos casos em que ficam sobrestados 

os recursos repetitivos, que possuem idêntica fundamentação, hipótese em que a análise da 

repercussão geral deverá ser realizada pelo STF, conforme estabelecido pelo artigo 543-B do 

CPC167. 

 

Regulamentando esta questão, o Regulamento Interno do Supremo Tribunal Federal 

estabelece, em seu artigo 328-A que “Nos casos previstos no art. 543-B, caput, do Código de 

Processo Civil, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade sobre os 

recursos extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o 

Supremo Tribunal Federal decida os que tenham sido selecionados nos termos do § 1º daquele 

artigo.” 

 

Nestes casos, impedidos os Tribunais de origem a emitir juízo de admissibilidade, 

sendo esta tarefa repassada ao STF, a quem cumprirá a análise de medida cautelar 

apresentada? 

 

Obtemos esta resposta da Jurisprudência, pedindo-se vênia para transcrever Ementa 

de decisium que esclarece a questão: 

 

QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, 

NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 

PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 

                                                           
166 Nesse sentido, conferir: STF. AC n.º 1550. 2ª T., Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 06.02.2007. 
167 Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 

repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o 

disposto neste artigo. § 1º Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da 

controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento 

definitivo da Corte. 
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328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE 

DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, 

INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM 

SOBRESTADOS NA ORIGEM.  

1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é 

necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua 

viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a 

plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a 

comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes.  

2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para 

aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a 

jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão 

do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o 

provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples 

interposição. Precedentes. 

3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso 

extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o 

apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de 

repercussão geral da matéria constitucional nele tratada.  

4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema 

Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo 

a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da 

existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida.168 

 

Conclui-se, assim, que as medidas cautelares encontram espaço para serem 

apresentadas em sede recursal, todavia, caberá ao Juiz da instância a quo a tarefa de analisar 

seus fundamentos, seus requisitos e a possibilidade de concessão do quanto se pleiteia. 

 

  

                                                           
168 STF. AC n.º 2177 MC-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, J 12.11.2008. 
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6.4. A Antecipação de tutela nos Tribunais 

 

Como já salientado, não há na lei limitação ao momento de requerimento e 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, podendo tal ser realizado a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição. 

 

Da mesma maneira em que se insere a tutela antecipada na instância inicial, 

entendemos perfeitamente possível o requerimento, e concessão, de tutela antecipada quando 

da interposição do recurso pertinente à decisão da qual se insurge.169 

 

A urgência que se apresenta para o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela 

em sede de recurso deve ser considerada ocorrida à esta época, quer dizer, o pedido de 

antecipação de tutela recursal visa, em última análise, à obtenção com urgência do direito que 

se atingirá pela decisão final da demanda. 

 

Em outras palavras, podemos afirmar que a tutela antecipada requerida em sede 

recursal deve estar relacionada a fatos supervenientes, que tenham ocorrido após a decisão 

guerreada e não puderam ser alegados em primeira instância. 

 

A este respeito, importante distinção merece ser destacada acerca da antecipação da 

tutela em sede recursal, que ora pretende-se mergulhar na análise, em confronto com a tutela 

antecipada retratada no artigo 273 do CPC. 

 

Pelo adiantado da demanda, reconhecemos que a apreciação do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela recursal será realizada em um processo dotado de mais 

elementos capazes de inferir no convencimento do Magistrado do que quando aprecia-se a 

tutela antecipada. 

 

                                                           
169 Neste ponto, há que se considerar que o recurso dependerá da natureza da decisão em face da qual se 

apresenta, haja vista a possibilidade de a parte insurgir-se contra uma decisão interlocutória ou a sentença da 

demanda. 
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Ademais, levando-se em consideração o teor do inciso II do artigo 273, o qual admite 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela quando restar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, será o momento recursal o 

momento que com maior clareza estes abusos poderão ser constatados, o que nos remete à 

confirmação de que a tutela antecipada recursal tem seu espaço e sua aplicabilidade 

afirmados. 

 

A antecipação de tutela recursal refere-se ao mérito do recurso, quer dizer, busca 

antecipar o que se espera obter do julgamento do recurso170; por sua vez, como já apresentado 

em linhas anteriores, a antecipação de tutela, requerida em primeira instância, refere-se ao 

mérito da demanda. 

 

É certo que, por vezes, o mérito do recurso e o mérito da demanda se confundem, 

todavia, esta não é a regra. 

 

Ressalte-se que, em sede de recurso, prevalece a regra de que não pode haver 

inovações, de modo que a causar de pedir e o pedido deverão se manter intactos. Por essa 

razão, os pedidos de antecipação de tutela deverão obedecer a lide e seus fundamentos, sendo 

permitida ante a constatação de uma situação de urgência que demande providencia imediata. 

 

Outra distinção interesse diz respeito à tutela antecipada recursal e a antecipação da 

tutela recursal. 

 

A primeira –tutela antecipada recursal- refere-se à, em sede de recurso, a parte 

pleitear a antecipação dos efeitos do provimento final que se espera alcançar; Já a antecipação 

da tutela recursal busca sejam antecipados os efeitos da decisão que se pretende obter no 

recurso interposto, e não do provimento final da demanda. 

 

                                                           
170 Nesse sentido José Miguel Garcia Medina: “Com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, permite-se que 

se produzam os efeitos que se pretende obter com o julgamento do recurso, embora antes de seu julgamento.” 

MEDINA, José Miguel Garcia. CPC: Código de Processo Civil comentado, com remissões e notas comparativas 

ao projeto do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 525. 
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Feitas estas considerações, indispensável questionar: Indeferida a antecipação da 

tutela recursal, existe algum recurso para atacar esta decisão? 

 

Da redação do parágrafo único do artigo 527 do CPC subtraímos que desta decisão 

não há qualquer recurso cabível. 

 

Todavia, merece críticas a legislação neste aspecto. 

 

Ora, se a decisão que indefere a tutela antecipada em primeira instância é atacável 

por meio de agravo de instrumento, não há razão para que não se permita seja recorrível esta 

mesma decisão quando deferida em instância e momento diverso. 

 

Diante dessa proibição expressa, outra saída não há senão a impetração de mandado 

de segurança contra decisão que indefere antecipação da tutela recursal. 

 

7. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS DE URGÊNCIA NA NOVA 

SISTEMÁTICA PREVISTA NO PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL 

 

Como vem sendo amplamente difundido pelos juristas pátrios, o Código de Processo 

Civil hodierno encontra-se em processo de reformulação, tanto estrutural quanto conceitual, 

buscando adaptar-se à realidade social e trazer remédios suficientes à morosidade e burocracia 

do Poder Judiciário brasileiro. 

 

Diante disto, encontra-se em votação o Projeto de Lei do Senado n.º 166/2010, com a 

redação apresentada pela Câmara dos Deputados em Mar/2014, instituindo o novo Código de 

Leis Processuais. Recentemente, em 17/12/2014, o Senado Federal aprovou o texto base do 

novo Código de Processo Civil, estando o mesmo aguardando a sanção da presidência até o 

momento de fechamento deste trabalho. 
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Visando dar maior efetividade ao processo civil brasileiro, baseando-se em uma 

maior celeridade processual e em respeito à duração razoável do processo, o CPCP (Código 

de Processo Civil Projetado)171 traz algumas inovações e modernizações à sistemática atual. 

 

Ponto de destaque do CPCP é a busca pela estabilização da tutela, com o fim de 

garantir maior segurança aos jurisdicionados que esperam receber do Poder Judiciário seus 

direitos e garantias conquanto sejam igualitariamente tratados. 

 

No que concerne às medidas de urgência insertas em nosso ordenamento jurídico 

atual, importantes mudanças foram apresentadas pelo projeto do novo CPC, as quais serão 

aqui destacadas como forma de complementar o presente estudo e apresentar, sinteticamente, 

as diferenças do quanto se pretende estabelecer futuramente se assim sancionado pela 

Presidência. 

 

Para início dos estudos, o primeiro destaque que merece ser feito é em relação aos 

termos insertos no CPC Projetado no que se referem às medidas de urgência. 

 

Como é possível notar do citado projeto, em seu Livro V, as medidas de urgência 

foram agrupadas em uma única classificação, sendo todas nomeadas como “Tutela 

Antecipada”, na busca de simplificar o procedimento relativo às situações emergenciais, não 

mais dispondo o código de toda uma disciplina procedimental própria, como ocorre 

atualmente com as medidas cautelares. 

 

Dessa forma reunidas, as tutelas antecipadas apresentam uma sistemática e uma 

concepção diferentes das quais o atual ordenamento traz. Nota-se que o CPCP inicia a 

disciplina das medidas de urgência estabelecendo as condições gerais de aplicação de ambas 

as tutelas (de urgência e de evidência), conferindo-lhes um tratamento unitário, apenas 

diferenciando o procedimento da tutela antecipada (de urgência ou de evidência) apresentada 

com finalidade cautelar e de forma antecedente. 

                                                           
171 Para o presente estudo, a sigla CPCP designará Código de Processo Civil Projetado, referindo-se ao projeto 

da nova lei processual brasileira PLS 166/2010, com as modificações apresentadas pela Câmara dos Deputados 

mediante o CD PL 08046/2010. 
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Hodiernamente, de maneira diversa, cada medida é disciplinada em separado em seus 

respectivos dispositivos, o que lhes confere uma idéia de certa ‘autonomia’ de aplicação. 

 

Para diferenciar as tutelas antecipadas, o CPCP traz requisito singular e diverso do 

que atualmente verificamos: elas são diferenciadas levando-se em consideração o momento 

processual em que são apresentadas172, quer dizer, se antecedentes ao pedido principal ou se 

incidentais a uma lide, não mais considerando-se a natureza da tutela a ser concedida (se 

antecipatória aos efeitos práticos da sentença, como é o caso da atual tutela antecipada do 

artigo 273, I, ou se assecuratória ao desenvolvimento útil e prático do processo, como é o caso 

da atual medida cautelar dos artigos 796 e ss.). 

 

Assim, no CPCP, as tutelas antecipadas são fundamentadas na urgência ou na 

evidência do direito, podendo deter caráter satisfativo ou cautelar, podendo, ainda, serem 

apresentadas de forma antecedente ou incidentalmente. 

 

O quadro a seguir explicita de forma didática a inovação trazida pelo CPCP no que 

concerne às medidas de urgência: 

 

 

 

Porém, com a devida vênia, a redação do CPCP merece correções neste ponto. Isso 

porque, a nosso entender, nem toda concessão das medidas insertas no Livro V (Da Tutela 

Antecipada) poderão ser classificadas como sendo, em efetivo, antecipações de tutelas em 

favor da parte requerente. Ora, a discussão que cerca o termo gira em torno do que pode ser 

                                                           
172 É o que se pode concluir da redação do artigo 295 disposto no CPCP: “Art. 295. A tutela antecipada, de 

natureza satisfativa ou cautelar, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Parágrafo único. A 

tutela antecipada pode fundamentar-se em urgência ou evidência.” 
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entendido como uma antecipação de um pedido final (a tutela em si) ou a concessão de uma 

medida que busque salvaguardar um direito ou uma situação e, assim, a utilidade do processo, 

para que o pedido último da demanda seja, ou não, concedido (o que não se confunde com a 

tutela final almejada). 

 

Quer dizer, a nosso entender, s.m.j., generalizar as medidas como sendo, todas, 

antecipações da tutela (leia-se, pedido final) buscada pelo jurisdicionado é inserir em uma 

vala comum comandos de naturezas diversas e que possuem conseqüências e implicações 

diferentes no âmbito do processo em que se situam. 

 

Assim, data vênia o brilhantismo da relatoria do CPCP, as medidas de urgência 

mereciam ser tratadas tais como são considerando-se suas particularidades, o que não afetaria 

a simplificação dos procedimentos que pretende esta nova sistemática processual civil 

brasileira. 

 

Feitas estas considerações iniciais quanto ao aspecto terminológico dos institutos, 

passa-se à análise dos comandos na forma como disciplinados no CPCP. Como se extrai do 

CPCP, a Tutela Antecipada pode ser classificada como Tutela Antecipada de Urgência e 

Tutela Antecipada de Evidência. 

 

Ambas mantém a característica da reversibilidade, como atualmente conhecemos, 

podendo ser, a qualquer momento, revogadas ou modificadas, característica sem a qual tornar-

se-ia inócua a manutenção dos institutos. 

 

Ainda, preservando o legislador do projeto o quanto determinado pelo atual artigo 

798 do CPC, o CPCP, no caput do seu artigo 298, estendeu o poder geral de cautela do 

Magistrado para todas as situações que envolvam urgência na concessão de medidas, quer 

sejam cautelares quer sejam satisfativas. 

 

O parágrafo único do artigo 298 do CPCP traz como inovação a forma de 

regulamentação do cumprimento da tutela deferida, de modo a reportar-se ao cumprimento de 



123 

 

provisório da sentença como parâmetro operativo, remetendo, assim, à execução de título 

judicial propriamente dita. 

 

Seguindo pelo CPC Projetado, encontramos o artigo 299, cuja redação remete à idéia 

da fundamentação das decisões judiciais, afirmando o que, posteriormente, vem com mais 

vagar delineado em seus artigos 11 e 499 e ss., de modo a reafirmar, ainda, a intenção da nova 

lei de consagrar as normas abertas, objetivando conferir aos Magistrados maior liberdade e 

mais possibilidades de aplicação adequada do ordenamento jurídico ao caso concreto, na 

medida de seus convencimentos. 

 

Quanto à Tutela Antecipada de Urgência, determina o CPCP que esta terá sua 

aplicação aos casos em que restarem demonstradas situações que importem em emergência na 

concessão ou na garantia de um direito ao jurisdicionado ante o perigo na demora da 

prestação, e sempre que os elementos apresentados evidenciarem a probabilidade do direito 

alegado.  

 

Da mesma forma como o atual CPC173, o CPCP, no parágrafo primeiro do artigo 301, 

mantém a possibilidade de o Juiz da causa exigir caução para fins de ressarcimento de 

eventuais danos que a parte requerida possa vir a sofrer ante a concessão da tutela, 

expressando, ainda, que o Magistrado pode dispensar tal exigência caso constate a 

impossibilidade econômica da parte de vir a prestá-la. 

 

Aqui, novamente, a redação do texto do Projeto em análise é passível de críticas, 

s.m.j. 

 

Expressar tal dispensa denota um non sense diante da própria redação do dispositivo. 

Isso porque, uma vez que a exigência de caução é faculdade do Magistrado, não há razão de 

se prever que a caução pode ser dispensada. 

 

Explicamo-nos. Caso o dispositivo impusesse ao Magistrado a obrigação de exigir a 

caução apta a ressarcir eventuais danos que a outra parte pudesse sofrer com a medida, seria 

                                                           
173 Conforme seu artigo 799. 
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justificável determinar que esta caução poderia ser dispensada, a critério do Juiz, quando 

apurada a hipossuficiencia da parte; porém, como a redação do dispositivo traz uma 

faculdade ao Juiz, basta que este simplesmente não exija a caução, tornando desnecessária 

sua manifestação em sentido de dispensá-la. 

 

Ainda, merece destaque a supressão, nesta seara, do quanto havia sido inicialmente 

apontado pelo legislador do Projeto, em clara reprodução ao atual entendimento, de que as 

medidas de urgência poderiam ser substituídas pela prestação de caução ou outras garantias 

menos gravosas para o requerido e que permitissem integralmente evitar a lesão indicada ou 

reparar uma lesão já consumada.174 

 

Tal supressão nos permitiria concluir de maneira prematura pelo alargamento da 

idéia de satisfatividade das tutelas antecipadas, porquanto não limita a executoriedade das 

mesmas. Todavia, em análise sistemática ao CPCP, é possível notar que às tutelas antecipadas 

são aplicadas as disposições relacionadas à execução, em especial de seu artigo 821175, ante a 

determinação do artigo 298, in fine176, de modo que, em qualquer caso, a menor gravosidade 

deve ser observada. 

 

Feitas essas considerações, retomemos ao texto do CPCP. 

 

Dando continuidade à busca do legislador pela simplificação dos institutos, o 

parágrafo segundo do retro citado artigo 301 do CPCP estabelece que a tutela antecipada 

calcada na urgência da concessão da medida pode ser concedida in limine litis, encerrando 

qualquer dúvida que pudesse surgir a este respeito. 

                                                           
174 Atualmente, o artigo 620 do CPC prevê o princípio da execução menos gravosa ao devedor. 

175 CPCP. Artigo 821. Art. 821. Quando por vários meios o exeqüente puder promover a execução, o juiz 

mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar 

maior gravosidade da medida executiva incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena 

de manutenção dos atos executivos já determinados. 

176 Art. 298. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela antecipada. 

Parágrafo único. A efetivação da tutela antecipada observará as normas referentes ao cumprimento provisório da 

sentença, no que couber, vedados o bloqueio e a penhora de dinheiro, de aplicação financeira ou de outros ativos 

financeiros. 
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Primando pela conjugação das matérias, o legislador do Projeto, no parágrafo 

terceiro do artigo 301 em comento, deixa claras as modalidades das medidas que poderão ser 

concedidas na modalidade de urgência quando requeridas de forma acauteladora, assim como 

descritas no Capítulo II, do Livro Único, do Título III do CPC vigente: arresto, seqüestro, 

arrolamento de bens e registro e protesto contra alienação de bem, além de reforçar a idéia de 

que a tutela antecipada cautelar poderá ser concedida em qualquer caso que assim seja 

necessário, mantendo o Poder Geral de Cautela conferido ao Juiz, previsto no atual artigo 798 

do CPC. 

 

Importante anotar, no que pertine ao dispositivo em análise, que o Juiz terá a 

faculdade de utilizar-se do seu poder geral de cautela sempre que vislumbrar a necessidade de 

assegurar um direito, afastando, assim, as críticas que este projeto do novo CPC vinha 

sofrendo por não contemplar, em suas redações anteriores, essa previsão de segurança da 

tutela do direito do jurisdicionado. 

 

Ainda, podemos notar que o CPCP inovou no requisito da prova inequívoca e 

verossimilhança das alegações, ao manifestar a necessidade apenas de a parte apresentar 

elementos que comprovem a plausibilidade do direito afirmado. 

 

Segundo o eminente Min. Luiz Fux, há, em princípio, uma contradição na 

terminologia utilizada pelo atual CPC acerca das expressões “prova inequívoca” e 

“verossimilhança” do art. 273, na medida em que aquela conduz à certeza, e não apenas a um 

juízo de probabilidade. 

 

Nessa linha, o Anteprojeto passa a exigir “elementos que evidenciem a plausibilidade 

do direito”, o que mais se aproxima da convicção de verossimilhança, característica das 

tutelas de urgência, que são fruto da cognição sumária. 

 

Em seguida, o artigo 302 do CPCP determina que “a tutela antecipada de urgência 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, 

sustentando o requisito da reversibilidade das medidas concedidas a este título. 
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Importante ressalva merece ser feita neste ponto. Este é o primeiro artigo que traz o 

requisito da reversibilidade da medida. Porém, se limita a estabelecer que a medida de 

urgência, ou seja, aquela concedida ante a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, deve deter a característica da reversibilidade, sob pena de não ser concedida pelo Juiz. 

 

No dispositivo seguinte (art. 303 e seus incisos), o CPCP enumera as hipóteses em 

que o requerente será responsável pelos prejuízos que a medida cautelar causar à outra parte, 

além da responsabilidade pela reparação por dano processual. 

 

O inovador artigo 304 traz a possibilidade de a medida de urgência requerida antes 

da propositura da demanda, ser satisfativa, independentemente de ser cautelar ou não, apenas 

apresentando novas exigências que importem em garantir a satisfatividade da tutela, tais como 

a confirmação, em sede de petição inicial, do pedido da tutela final, afastando a discussão que 

se apresenta hoje no que concerne à (im)possibilidade de a medida cautelar deter caráter 

satisfativo. 

 

A extinção sem resolução do mérito a que se refere o §2º do retro mencionado artigo, 

caso o requerente não apresente a petição inicial corroborando o pedido concedido, em 

qualquer caso, não afasta a satisfatividade da tutela concedida. 

 

Partindo para a conceituação e definição da tutela da evidência, o CPCP traz suas 

minúcias a partir do seu artigo 306. Neste, são destacadas as hipóteses em que a mesma 

poderá ser concedida, independe de fumus boni iuris e de periculum in mora. São elas: 1. 

quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 

do réu; 2. quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

existir tese firmada a respeito da lide em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; 3. quando o pedido for reipersecutório e fundado em prova documental. 

 

Quando fundada nos itens 2 e 3 acima mencionados, a medida poderá ser deferida 

em sede de liminar pelo Magistrado. É o que prevê o parágrafo único deste dispositivo. 
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Posteriormente, o Título II do Livro em questão do CPCP traz os procedimentos que 

devem ser verificados para o requerimento das tutelas antecipadas cautelares em caráter 

antecedente, quer de urgência quer de evidência. 

 

Assim, na esteira do CPCP, em relação à medida cautelar, não mais será necessária a 

interposição de uma demanda principal como validadora da medida, bastando, pois, que seja 

deduzido o pedido principal por simples petição nos mesmos autos da cautelar apresentada. 

 

Neste particular, análise especial deve ser realizada no que concerne à redação do 

parágrafo único do artigo 309 do CPCP. 

 

Nele o legislador estabeleceu que, contestado no prazo legal o pedido do 

requerimento cautelar apresentado de forma antecedente, o procedimento a ser adotado pelo 

Magistrado deverá ser o comum. 

 

Quer dizer, mesmo sendo um procedimento que busca a salvaguarda dos direitos do 

requerente, primando pela celeridade ante a possibilidade de dano pela demora na prestação 

jurisdicional, em sendo contestada a demanda no prazo de 5 dias177, o autor não mais será 

beneficiado pelo espírito da lei. 

 

Em outras palavras, isso importa dizer que, muito embora seja urgente a concessão 

da medida pleiteada, porquanto busca assegurar o direito da parte e permitir a discussão da 

lide principal, será o próprio réu, que detém o interesse pela não concessão da medida e 

manutenção do status, quem, de certa forma, decidirá pela rapidez do procedimento. 

 

Com a devida vênia, este dispositivo impedirá que a ratio legis seja cumprida a 

contento, tornando praticamente vã toda a garantia e segurança das medidas de urgência 

alcançadas pela sociedade ao longo dos anos, retratadas pelo legislador do projeto, porém, 

caladas diante deste dispositivo. 

 

                                                           
177 Conforme artigo 308 do CPCP: Art. 308. O réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir. 
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Ponto de destaque para o presente estudo encontra-se inserto no artigo 310 do CPCP. 

Este dispositivo deixa claro que os pedidos principais, posteriores à efetivação da medida de 

urgência concedida, deverão ser apresentados nos mesmos autos em que veiculado o pedido 

da tutela antecipada, qualquer que seja ela (de urgência ou de evidência), requerida de forma 

antecedente com caráter cautelar, podendo, inclusive, ser formulado em conjunto com o pleito 

cautelar antecedente. 

 

Tal significa que, nos casos em que o Tribunal seja a instância competente para 

deduzir pedidos ante o réu, é neste que a tutela antecipada deverá ser requerida.178 

 

Ainda, importa anotar que, na forma como consta a redação do parágrafo único do 

artigo 297 do CPCP, as medidas de urgência poderão deter caráter suspensivo ante a simples 

apresentação de petição nos autos, inovação esta que acaba por encerrar a discussão acerca da 

possibilidade de efeito suspensivo às medidas cautelares recursais. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante de todo o estudo realizado para o presente trabalho, e para conferir melhor 

didática, podemos apresentar nossas conclusões conforme os tópicos a seguir: 

 

1. As medidas de urgência surgiram como meios procedimentais para a 

salvaguarda dos interesses sociais que poderiam ser tidos como emergenciais em detrimento 

de outros. A necessidade de serem tutelados interesses das partes antes mesmo do provimento 

definitivo fez indispensável para evitar danos irremediáveis. Não fosse possível assegurar à 

parte seu direito antes do provimento último, a solução final do processo tornar-se-ia inútil. 

Assim, o legislador brasileiro apresentou as medidas de urgência, as tutelas antecipadas e as 

liminares para a finalidade buscada. 

 

                                                           
178 Este dispositivo complementa o quanto determinado pelo artigo 300 do CPCP: Art. 300. A tutela antecipada 

será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a 

tutela antecipada será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. 
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2. As Medidas de Urgência previstas (medida cautelar, tutela antecipada e 

liminares) são os procedimentos processuais que permitem ao jurisdicionado requerer a 

concessão do direito almejado, ou permitem a realização de meios que assegurem o 

provimento futuro do seu direito, evitando que a demora no andamento regular do processo 

implique em dano ao jurisdicionado 

 

3. A medida cautelar, dada sua natureza conservativa de determinada situação, 

acauteladora, visa assegurar o resultado útil do processo principal; A antecipação de tutela 

serve para adiantar, no todo ou em parte, os efeitos pretendidos com a sentença de mérito a ser 

proferida ao final, mediante o preenchimento de requisitos legalmente estabelecidos; As 

medidas liminares referem-se ao momento em que as medidas de urgência podem ser 

conferidas, sendo constatadas in limine litis e podendo conceder a tutela do direito material 

requerido como provimento final da demanda. 

 

4. A medida cautelar deve ser requerida em pleito inicial à ação, devendo ser 

apresentada em separado da ação principal – denominada referibilidade - na qual será 

conferido o direito com força de coisa julgada,  sendo vedada a cumulação dos pedidos 

principal e cautelar num único processo. Deve a cautelar preencher os requisitos que lhe são 

próprios, previstos nos artigos 796 e ss. do CPC e traz consigo a idéia de que o Estado deve 

assegurar a possibilidade de realização futura dos direitos buscados pelo jurisdicionado. 

 

5. O pedido da medida cautelar não apresenta coincidência com o que se 

pedirá na ação principal, existindo entre elas apenas uma conexão jurídica e lógica. 

 

6. A antecipação de tutela pode ser formulada na própria petição inicial da 

ação principal ou por simples petição nos autos, a qualquer momento do processo. Para sua 

concessão, é preciso que sejam preenchidos os requisitos do artigo 273 do CPC. Nesse 

sentido, o pedido da tutela antecipada, no todo ou em parte, coincide com o pedido da ação 

principal na qual se insere. 
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7. Por sua vez, a medida liminar é requerida no início da demanda, em 

vestibular, e sua concessão deve ocorrer antes da oitiva da parte contrária, sendo esta uma 

característica que pode ou não estar presente no pleito da tutela antecipada. 

 

8. Tendo em vista que as medidas liminares referem-se apenas à questão 

cronológica em que são concedidas as medidas de urgência – antes da oitiva da parte adversa 

– é possível afirmar que tanto as medidas cautelares quanto as tutelas antecipadas podem ser 

concedidas em caráter liminar. 

 

9. As medidas de urgência caracterizam-se por serem provisórias e revogáveis, 

porém, detém suas próprias particularidades. 

 

10. Pode-se afirmar que as medidas de urgência no sistema do direito processual 

brasileiro, encontram-se fundadas nos seguintes princípios: celeridade, economia processual, 

efetividade, segurança jurídica, devido processo legal, isonomia, juiz natural, inafastabilidade 

do controle jurisdicional, contraditório, motivação das decisões judiciais e fundamentação das 

decisões. 

 

11. O princípio da celeridade e da economia processual podem ser tidos por 

complementares, isto porque ambos têm por preocupação a concessão da tutela aos 

jurisdicionados de forma que atenda os anseios sociais e ao afã na solução eficaz da 

controvérsia, tornando o processo acessível à universalização dos jurisdicionados ao menor 

custo. 

 

12. A efetividade do processo encontra-se atrelada à obtenção de uma tutela 

jurisdicional adequada no plano dos fatos, no plano do direito material, ou seja, é o 

julgamento justo e eficaz.  

 

13. A segurança jurídica busca trazer estabilidade e clareza às relações sociais, 

permitindo o estabelecimento de uma ordem social. É este princípio indispensável ao Direito 

e, dessa forma, necessário à obediência ao ordenamento jurídico. 

 

14. O princípio do devido processo legal, apesar das críticas que existem acerca 

de sua inaplicação nas relações de urgência ante a não observância da ordem processual 
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legalmente estabelecida, pode conviver harmoniosamente e conjuntamente com as medidas de 

urgência, pois não há qualquer afronta a citado princípio constitucional ao utilizar-se da tutela 

antecipada ou da medida cautelar para assegurar o direito de uma das partes da lide. 

 

15. A isonomia entre as partes é o princípio que mais aplicação se exige pela 

sociedade brasileira. Isto porque a Constituição Federal estabeleceu com autoridade a 

obrigatoriedade de todas as pessoas serem igualmente tratadas e consideradas em todos os 

âmbitos de atuação da atividade estatal. Ainda, referido princípio não é menos aplicado 

quando se está diante de uma inegável necessidade de se conferir tratamento diferenciado para 

os casos considerados intrinsecamente diferentes. 

 

16. O princípio do juiz natural estabelece que devem haver regras objetivas 

sobre a competência jurisdicional, de modo a assegurar a imparcialidade e independência do 

órgão julgador nas decisões proferidas, ao estabelecer a CF ser vedado o Tribunal de exceção, 

de nodo que se deve seguir o estabelecimento prévio da competência constitucional, e 

imprimir a necessária imparcialidade do julgador ao caso que analisa, essencial para o ideal de 

processo justo. 

 

17. A inafastabilidade do controle jurisdicional garante ao tutelado que seus 

pleitos urgentes sejam analisados pelo Poder Judiciário, não podendo este se desviar de sua 

atuação. 

 

18. O princípio da bilateralidade da audiência, por sua vez, também não pode 

ser considerado inaplicado nos casos das medidas de urgência, Isto porque, apesar de diferida 

no tempo, é dada às partes a oportunidade de manifestarem-se sobre as alegações da outra e, 

com isto, rebatê-las. 

 

19. O princípio do duplo grau de jurisdição, igualmente, não é afastado na seara 

das medidas de urgência. Ele garante a sujeição das decisões judiciais a outros julgadores com 

o fim precípuo de revisão do quanto decidido e possível correção do que for entendido por 

equivocado. 

 

20. A motivação das decisões judiciais pode ser definida como a garantia 

constitucional do jurisdicionado de obter uma decisão que contenha os seus fundamentos 
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próprios, os quais, por sua vez, devem estar adstritos às normas e leis impostas, impedindo, 

assim, decisões arbitrárias proferidas ao revés da justiça. As decisões devem espelhar o 

convencimento do Juiz acerca das questões suscitadas nos autos em consonância com o que 

decide, de modo a espelhar a verdade por ele encontrada da análise do processo. 

 

21. As medidas cautelares prestam-se para assegurar um estado, situação ou 

coisa a fim de permitir o curso de uma demanda antes que se realize uma cognição mais 

profunda, exauriente e mais morosa acerca das alegações. Neste sentido, a medida cautelar 

surgiu diante da necessidade de assegurar, ao titular de um direito material, que a demora na 

prestação jurisdicional comumente observada não afetasse o resultado útil e prático do 

processo. Todavia, é desnecessário que o direito buscado exista realmente para que a medida 

cautelar possa ser concedida, bastando que haja a possibilidade de existência do direito. 

 

22. As medidas cautelares podem ser divididas em típicas e atípicas. As 

medidas consideradas típicas são aquelas que se encontram tipificadas no ordenamento 

jurídico, quer dizer, são aquelas previstas na lei que à espécie se adéqua. A seu turno, são 

consideradas medidas cautelares atípicas aquelas que não estão tipificadas no ordenamento 

jurídico. 

 

23. As medidas cautelares possuem a característica própria da não 

satisfatividade, dado seu caráter acautelador, isto porque, acaso admitida a satisfatividade da 

medida cautelar, não haveria razão de ser sua distinção com o processo de conhecimento, 

propriamente satisfativo. Porém, há que ser considerada a hipótese de a medida cautelar 

satisfazer o direito do autor e, assim, o pedido final da demanda. Até porque, ante o Poder 

Geral de Cautela, é permitido ao Magistrado conceder uma determinada medida como forma 

de assegurar o resultado final da lide – ou seja, uma medida cautelar – e esta medida esgotar-

se em si mesma, caracterizando-se como efetiva medida satisfativa. 

 

24. Apontamos que a ação cautelar não tem por finalidade assegurar o direito 

material buscado pela ação principal, mas sim o “risco processual de ineficácia da prestação 

definitiva sob influência inexorável do tempo que se demanda para alcançar o provimento 

definitivo no processo principal”. 
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25. As medidas cautelares fundamentam-se, essencialmente, na provisoriedade 

da medida, na instrumentalidade do meio, na revogabilidade da medida e na autonomia da 

medida em relação à demanda principal. Afora as condições da ação indispensáveis para a 

realização de qualquer pleito processual, devem concorrer 5 condições simultâneas para estar-

se diante de uma medida cautelar: i) a situação cautelanda; ii) o perigo de dano iminente e 

irreparável – periculum in mora; iii) a provisoriedade e temporariedade do provimento; iv) 

fumus boni iuris e v) deter a medida de força mandamental. 

 

26. A decisão prolatada na medida cautelar deve deter caráter mandamental, ou 

seja, conter um mandamento que assegure o estado reclamado. 

 

27. No que respeita à tutela antecipada, esta não possui regramento 

procedimental próprio, podendo ser apresentada incidentalmente nos autos por mero 

requerimento. A tutela antecipada é, portanto, uma técnica processual de distribuição do ônus 

do tempo no processo. Ela não detém a característica da referibilidade, como ocorre com as 

medidas cautelares, haja vista não estarem vinculadas a um outro processo. 

 

28. É possível afirmar com certeza que as tutelas antecipadas detêm a 

característica da satisfatividade, de modo que a decisão que concede a tutela antecipada pode 

conter mandamento que, por si, satisfaz toda a relação processual. O “poder geral de 

antecipação”, legalmente previsto, permite que o órgão jurisdicional traga ao tutelado que 

aparentemente tem razão em suas alegações, a concessão dos efeitos práticos da tutela 

jurisdicional almejada ao final, quer dizer, antes de transcorrer os atos processuais ao tempo 

comum. 

 

29. As decisões proferidas em sede de medida cautelar ou de tutela antecipada 

detêm qualidade de reversibilidade, de modo que, posteriormente ao seu proferimento, diante 

de uma análise mais acurada, poderá o Juiz reavaliar suas razões e rever sua decisão. 

 

30. É possível obter a antecipação de tutela nas ações cujas sentenças sejam 

condenatórias, constitutivas – positivas ou negativas – e nas meramente declaratórias. Em 

relação às decisões declaratórias, não se faz crível o entendimento de que a tutela antecipada 

não possa ser concedida, haja vista que a urgência, mesmo nos casos de mera declaração do 

dirieto, deve ser observada. Caso contrario, estar-se-ia punindo aquele que apenas necessita da 
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declaração de um direito em detrimento das causas que exigem outras medidas. Fato é que o 

Magistrado deve agir de forma comedida e sempre com discernimento, analisando os direitos 

envolvidos e sopesando quais prevalecem sobre os outros. 

 

31. O objeto da tutela antecipada são apenas os efeitos práticos da sentença, que 

podem assumir caráter executivo ou mandamental, conforme o caso. 

 

32. Liminares são as medidas processuais, cuja concessão é facultada ao Juiz da 

demanda, que permitem que ao requerente seja concedido o direito almejado, antes mesmo de 

que seja dada a oportunidade da parte contrária de se manifestar a respeito da matéria. Muitas 

vezes, produzem efeitos fáticos imediatos e irreversíveis, sendo calcadas no poder geral de 

cautela, inserto no artigo 798 do CPC, podendo possuir natureza cautelar ou deter natureza 

satisfativa. Em outras palavras, liminar refere-se ao momento da concessão da medida. 

 

33. Em relação às medidas de urgência em sede de recursos, temos que o 

sistema recursal brasileiro prevê a possibilidade da parte interessada recorrer-se da decisão 

pelo meio que lhe é próprio, conforme definido em lei, e ante a natureza da decisão proferida, 

podendo, por estes meios, requerer medidas para garantir a emergência suscitada, desde que 

comprovados todos os requisitos indispensáveis à medida de urgência que se busca. 

 

34. De acordo com o sistema recursal brasileiro, a cada decisão, é cabível um 

recurso tipificado no CPC, cuja correspondência deverá ser apurada na fase de 

admissibilidade recursal a ser realizada pelo órgão competente.  

 

35. A decisão da medida cautelar é diversa daquela a ser proferida quando da 

análise do mérito da demanda principal, de modo que, ante a independência de cada processo, 

a decisão que a encerra o meio cautelar é atacável pela via da apelação. 

 

36. As decisões proferidas a respeito do pleito em sede de medida cautelar, 

quando concede in limine litis ou autoriza provimentos incidentalmente requeridos ou, ainda, 

é conferida de ofício, incidentalmente à demanda principal, são atacáveis pela via do agravo, 

pelas suas naturezas de decisões interlocutórias, porquanto não decidem o mérito da demanda 

principal. 
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37. Das decisões proferidas em sede de medidas cautelares, perfeitamente 

cabíveis se mostram os embargos de declaração, os recurso extraordinário e o recurso 

especial. 

 

38. A depender dos efeitos em que são recebidos os recursos, justifica-se, ou 

não, a necessidade de apresentação de medidas de urgência em sede recursal. Isso porque as 

medidas de urgência, quando requeridas em sede recursal, assim o são tendo em vista a 

constatação de um fato urgente após interposto o recurso.  

 

39. No que concerne aos recursos que permitem o requerimento de medidas de 

urgência, temos que a depender da natureza e do momento em que são proferidas as decisões, 

desafiam a interposição de agravo de instrumento ou apelação.A admissão das medidas 

cautelares em sede recursal não é ponto controvertido, ante a redação do artigo 800, parágrafo 

único, do CPC. 

 

40. Considerada a medida cautelar como sucedâneo recursal, é possível requerer 

a suspensão dos efeitos da decisão impugnada por recursos especial e extraordinário e que 

ainda não tenham sido objeto do juízo de admissibilidade recursal, sendo o Tribunal de 

origem será o responsável pela análise da medida cautelar. 

 

41. Em relação à tutela antecipada em sede recursal, mostra-se a mesma 

perfeitamente admissível, porquanto não há na lei limitação ao momento de requerimento e 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, podendo tal ser realizado a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição. Da mesma maneira em que se insere a tutela antecipada na 

instância inicial, perfeitamente possível o requerimento, e concessão, de tutela antecipada 

quando da interposição do recurso pertinente à decisão da qual se insurge. A urgência que se 

apresenta para o requerimento da antecipação dos efeitos da tutela em sede de recurso deve 

ser considerada ocorrida à esta época. 

 

42. A antecipação de tutela recursal refere-se ao mérito do recurso, quer dizer, 

busca antecipar o que se espera obter do julgamento do recurso; por sua vez, a antecipação de 

tutela, requerida em primeira instância, refere-se ao mérito da demanda. 
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